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  بعنـوان   ، وهـى ةاهذا الكتاب هو جـزء مـن رسـالتى للـدكتور    
  ".أدب الجاحظ فى صلته بتيارات عصره السياسية"

وفى هذا الكتاب أتناول تيار الشعوبية فى أدب الجاحظ، ذلـك التيـار     
الذى كان هادرا فى العصر العباسى األول على وجه الخصوص، ووقف لـه  

بالمرصـاد   –ن العرب عى رأس الكتاب والمفكرين المدافعين عل –الجاحظ 
  .ة الفرساعه من العناصر واألجناس المختلفة خاصيحجج أنصاره وأش ليبط

ويهاجم أيضا الزنادقة الذين أدى بهم االنجراف فى تيار الشعوبية إلى   
من وهو فى كل هذا يدافع عن العروبة واإلسالم أمام أعدائهما . مهواة الزندقة

  .ين والزنادقةيالشعوب
  .وقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وثالثة فصول  
ثـم   ،تناولت فى التمهيد مفهوم الشعوبية والتسـوية عنـد الجـاحظ     

  .عرضت للدور الكبير الذى قام به الجاحظ فى التصدى للشعوبية
والفصل األول درست فيه مؤلفات الجاحظ التى واجه فيها الشعوبية،   

لثانى تناولت أنواع التيارات الشعوبية ومواجهة الجـاحظ لهـا،   وفى الفصل ا
وفى الفصل الثالث درست العناصر الشعوبية واتهاماتها للعرب ورد الجـاحظ  

  .عليها
وذكرت بعد ذلك قائمة المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها فـى    

  .هذا الكتاب
اذى األسـتاذ  وال يسعنى فى هذا المقام إال أن أتقدم بوافر الشكر ألست  

الدكتور سعيد حسين منصور الذى أشرف علـى فـى رسـالتى الماجسـتير     
  .، وأفدت الكثير من علمه الغزير وكتبه القيمةةوالدكتورا
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يوجد اختالف كبير بين المؤرخين والباحثين حـول تحديـد مفهـوم    

  .وقت الذى ظهر فيه هذان المصطلحانوتحديد ال ،)١(ةالشعوبية والتسوي
وننظـر  ، وما يعنينا هنا أن نذكر مقصود الجاحظ بهذين المصطلحين

وما ذكـره غيـره مـن     ،مدى االتفاق واالختالف بين مقصود الجاحظ لهما
  .المؤرخين والباحثين لمفهومهما

احظ يرى أن أصله مأخوذ من أما عن مصطلح الشعوبية فيبدو أن الج
هى تعنـى  و ،ألوسع فى النسب، وتقابلها العشائر، التى تعنى الدائرة اعوبالش

ثير فلهـذا  ؛ وألن العجم يزيد عددهم عن العرب بكالدائرة األصغر فى النسب
أن العرب ينسب إليهم لفظ العشائر، ويفهم ، فى حين ينسب إليهم لفظ الشعوب

لملوك ولم يـزل  إن رجالً خرج من بلده إلى ملك من ا: هذا من قول الجاحظ
تدين له من عشائر العرب سادتها وفتيانها ، "عنده عظيم الشأن جليل السلطان 

  .)٢("من شعوب العجم أنجادها وشجعانهاو
قول الجاحظ فى نسبته الشعوب للعجـم والعشـائر والقبائـل    ويتفق 

ـ  مع للعرب  القبيلـة   ىما جاء فى المعاجم حول تعريف لفظ الشـعوب ولفظ
 : كتب التفسير حول تفسير قولـه تعـالى  ، و)٣(والعشيرة             

                                                 

          )٤(.  
القبائـل  ومن قال بقوله فى نسبته الشعوب للعجم و -على أن الجاحظ 

أن الشعوب هم الذين ربما يكون قد قصد أمرا آخر، وهو  - والعشائر للعرب
  .) ٥(الذين ينسبون إلى آبائهم : ن إلى المدائن والقرى، والقبائلينسبو



 ١٤

، وهـذا ممـا   تفاظها بأنسابها، وأصالة دمائهافقبائل العرب تعتز باح
تبط أهلهـا بالمـدائن   ، وإنما يـر على العجم التى ال تهتم باألنسابتتباهى به 

  .والقرى التى يعيشون فيها وينتسبون إليها
 ومن هنا فإننا نستنتج أن لفظ الشعوب قد أطلقه العرب على العجـم ، 

ـًا  د مقارنة بقبائـل العـرب، وأيضـا   لهم بأنهم الدائرة األوسع فى العد تعريف
  .وهم إلى الشعوب المجهولة األنسابلكونهم غير محددى األنساب فقد نسب

وهذا التعريف من العرب للعجم بالشعوب قد سبق بـوادر الصـراع   
الشـعوب   من أن رجالً"فهم ذلك من األثر الذى جاء فيه العربى الشعوبى، وي

  .)٦("أسلم فإنه يعنى من العجم
، فهـم قـد   يضايقهم تعريف العرب لهم بالشعوبويبدو أن العجم لم 

كبيـرا فـى    م قطعوا شـوطًا وأنه ،فيه ما يدل على أنهم األكثر عددايجدون 
، فهم قد تعدوا طور القبيلة المتقوقعة فى أنسابها الضيقة إلى طـور  الحضارة

  .يقة الموغلة فى الحضارة والعمرانالشعوب النابذة لألنساب الض
  أما عن لفظ الشعوبية فيبدو أنه أطلق علـى العجـم بعـد أن ظهـر     

ـ ، ووضـح يار الشعوبى المعادى للعرب فـيهم الت   فـى العصـر    هت معالم
  .)٧(األولالعباسى 

نسـبة للشـعوب    –يستخدم لفظ الشـعوبية   والجاحظ فى كتبه دائما
ر العرب وترى لنفسها به تلك الطائفة من العجم التى تحتق قاصدا –األعجمية 

  .فضالً عليها
   .)٨("قالت الشعوبية ومن يتعصـب للعجميـة  : "ومن ذلك قول الجاحظ

  على عادات العرب فى الخطابة والحـرب ومـا    ثم يأتى بأقوالهم فى الهجوم
  .إلى ذلك



 ١٥

  إن العصبية والحمية هما : كتبهأحد قول فى موضع آخر من يوكذلك 
ـ ارت إليه العجم من مذهب الشعوبيةما ص" والى مـن  ، وما قد صار إليه الم

  .)٩("والعربالفخر على العجم 
مخـالف لمصـطلح   فى حين يرى الجاحظ أن مصـطلح التسـوية   

، المساواة بين كـل النـاس أمـام اهللا   فمصطلح التسوية عنده يعنى  ،يةالشعوب
فالجـاحظ فـى    .أو جنس على جنس إال باألعمالوعدم تفضيل أمة على أمة 

خاصة أبا  -كتابه العثمانية يأتى باآلثار واألخبار على عمل الخلفاء الراشدين
لى لعـرب علـى المـوا   ابالتسوية بين الناس وعدم تفضـيلهم   –بكر وعمر 

د من الحميـة واألعرابيـة   فإن كان هذا ال يدل على التباع: "ثم يقول ،والعجم
عندنا وال عند أحد شـئ يـدل علـى    ، وال يدل على التسوية ، فما والعصبية

  .)١٠("شئ
خفـى أن  ، وال يةأنصـار التسـوي  ويتوسع الجاحظ فى عرض أدلة 

 نبـى  ؛ ألنه يعرض حججهم من خالل أحاديـث ال الجاحظ يقف إلى جانبهم
  .)١١(ويستفيض فى ذكرها ،وأقوال الخلفاء الراشدين

على أن الجاحظ عندما يطلق على الشعوبية لفظ أهل التسوية فـذلك  
هر الجاحظ عند نسبته لهم هذا ظْ، ويالسمعلى اعتبار أنهم سموا أنفسهم هذا ا

، وحتـى  خلفـه  ه اسم اختاروه هم ألنفسهم تسـترا أن –أهل التسوية  –االسم 
  .ا أنفسهم أمام الناس بمظهر طالب الحق الذى ارتضاه اهللا ورسوله يظهرو

يين ألن يتسـموا  وهذا يعنى أن الجاحظ لم يكن يرى استحقاق الشعوب
ونبدأ على اسم اهللا : "جاحظ فى كتابه البيان والتبيينال ، يقولباسم أهل التسوية

طبـاء  وبمطـاعنهم علـى خ   ةبذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوي
  .)١٢("....العرب 
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قد تحلوا باسم التسوية ، ويالهـا   –عند الجاحظ  –فهؤالء الشعوبيون   
من حلية خادعة يوهمون بها الناس أنهم طالب حق ، ولكنهـا حيلـة زائفـة    

لشعوبيين أعـداء  يكشف قناعها الجاحظ ليرى الناس بشاعة المتحلين بها من ا
  .العروبة واإلسالم

 
كان الشعوبيون من الفرس فى العصر العباسى األول قد اطمأنوا إلى 

ح كثيـر  وأصـب  ،قوة نفوذهم بعد أن قامت الدولة العباسية على أيدى الفرس
ـًا  ؛د صارت وظيفة الوزير حكرا عليهملها، حتى لق منهم وزراء للدولة وكتاب

  شعوبية التى كانت نائمة فى العصـر األمـوى   ولهذا فقد أصبحت خالياهم ال
، وأخـذت مظـاهر   فى شدة اليقظة فى هـذا العصـر   –أو أشبه بالنائمة  –

ويعيد المجـد   ،الشعوبية تتضح كتيار شديد يحاول أن يعصف بالدولة العباسية
سـرح العـراق   الفارسى واألديان الفارسية إلى الوجود مرة أخرى علـى م 

  .وفارس على وجه الخصوص
ـ سياسية ودينية وأدبية: المختلفةد بدت الشعوبية بأشكالها وق ا ـً، ذئاب

ولذا كان البد من أن يكون هناك كتـاب   ؛حاول أن تنهش فى الدولة العباسيةت
ليقفوا أمـام  وحب اإلسالم يتردد فى قلوبهم عروقهم تجرى دماء العروبة فى 

  .هذه الذئاب الضارية
اإلسالمية أن يكون الجاحظ ولقد كان من حسن حظ الحضارة العربية 

اءاته للحضـارة  على رأس المدافعين عنها أمام معسكر الشعوبية وضجيج إس
  .)١٣(العربية اإلسالمية

، ا الجاحظ ضد هذا المعسـكر الشـعوبى  وتتعدد المعارك التى خاضه
وتكثر الجوالت التى ناظرهم فيها وفضح نواياهم الخبيثة ضد اإلسالم والدولة 

، حتى ذكر شيخ نقاد العرب عبد القـاهر  ادعاءاتهم الباطلةعباسية، وكشف ال



 ١٧

: ها، وذلك فى قولـه إيايهه الجرجانى الجاحظ بكثرة وقفاته مع الشعوبية وتسف
"ونرى الجاحظ يداألمم كلها فى الخطابة والبالغـة،   ى للعرب الفضل علىع

ـ ، ويناظر فى ذلك الشعوبية ى إنكـارهم ذلـك،   ويواجههم ويسفه أحالمهم ف
  .)١٤("هم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية، ويطيل ويطنبيقضى عليو

كما يذكر أستاذنا الدكتور سعيد منصور أن الجاحظ لكثـرة مؤلفاتـه   
ـًا"قد غدا موضوع الشعوبية  –ووقفاته مع الشعوبية  ـًا إليه مقترن بـه   منسوب

ض الكتاب من غيـر بيئـات   وإن اتصلت به جهود بع ،)١٥("وبجهوده الكبرى
  .تكلمين، كابن قتيبةالم

بية المختلفـة التـى واجههـا    الشعوالتيارات  نواعوقبل أن نعرض أل
 – تى صارعهم فيها وهدم حصونهم عنـدها ، وللقضايا الولعناصرها، الجاحظ

  فى الفصل األول من هذا الكتاب تلك الكتـب التـى تعـرض    نحب أن نذكر 
  .لهم فيها
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، ١بيروت، دار النضـال، ط . الشعوبية  واألدب أبعاد ومضمونات: فال خليل ج. د )١(
  . ١٨، ص م١٩٨٦

. ت.القاهرة، مكتبة الخانجى، ال. تحقيق عبد السالم محمد هارون: رسائل الجاحظ  )٢(
  . ٢/٣٨٤رسالة فى الحنين إلى األوطان، 

، تحقيق عبد اهللا على الكبير، ومحمد أحمـد حسـب اهللا  . لسان العرب: ابن منظور )٣(
  .، مادة شعب٤/٢٢٧ ت،.القاهرة، دار المعارف، ال. وهاشم محمد الشاذلى

بيـروت، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،      . البحر المحيط : أبو حيان )٤(
دار الريـان للتـراث،   . تفسير القرطبى: ، والقرطبى٩/٥٢٢م، ١٩٩٢/ هـ١٤١٢

محمد فؤاد . قيق دتح. مجاز القرآن: ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى٢٦/١٣٩ت، .ال
زاد المسير فـى علـم   : ، وابن الجوزى٢/٢٢١القاهرة، مكتبة الخانجى، . سزكين
ـ ١٤١٧، ١بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. التفسير م، ١٩٨٧/هـ

بيـروت، دار  . إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ، وأبو السعود٧/١٨٦
نظم الدرر فى تناسب اآليـات  : ، والبقاعى٧/١٢٣، م١٩٩٠إحياء التراث العربى، 

/ هـ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية، . تحقيق عبد الرزاق غالب المهدى .والسور
تحقيق عبد القـادر  . أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ، والبيضاوى٧/٢٣٦، م١٩٩٥
ـ ١٤١٦دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع،   . عرفات ، ٥/٢١٩م، ١٩٩٦/ هـ

بيـروت، دار  . روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني : لوسىواأل
  .١٣آية : واآلية فى سورة الحجرات. ٢٦/١٦٢إحياء التراث العربى، 

  . ٩/٥٢٢البحر المحيط،  )٥(
  . ٩/٦١٦٤تفسير القرطبى،  )٦(
  . ١/٥٦ت،  .، ال١٠القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط. ضحى اإلسالم: أحمد أمين )٧(
بيـروت، دار الجيـل،   . هارون محمدتحقيق عبد السالم . ان والتبيينالبي: الجاحط )٨(

  . ٣/١٢ت، .ال
  . ٢/٢٠ة، نابترسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، رسالة ال )٩(



 ١٩

، ١بيـروت، دار الجيـل، ط  . هارونمحمد تحقيق عبد السالم  .العثمانية: الجاحظ )١٠(
  . ٢١٨ – ٢١٧م، ص١٩٩١/ هـ١٤١١

  .٢٢٠-٢٠٠المصدر السابق، ص )١١(
  .٦ – ٣/٥البيان والتبيين،  )١٢(
القاهرة، دار غريـب  . ات الحوار فى فنون النثر العباسىمستوي: عبداهللا التطاوى. د )١٣(

  .٨٨ص ، م١٩٩٥للطباعة والنشر والتوزيع، 
دالئل : منشورة مع كتاب. جازالرسالة الشافية فى وجوه اإلع: عبد القاهر الجرجانى )١٤(

  .٥٧٦، ص نجىالقاهرة، الخا. شاكرتحقيق محمود . اإلعجاز
حتى نهاية القرن الثالـث  النثر العربى فى مراحل تطوره : سعيد حسين منصور. د )١٥(

  .٢١١، صم١٩٩٧/ هـ١٤١٨اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، . الهجرى
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للشـعوبية  وتعرض فيهـا   للجاحظ نُسبتالتى والرسائل وهذه الكتب 
  :يمكن أن نقسمها كاآلتى

  .فيها صريح المواجهة مع الشعوبية كان الجاحظرسائل وكتب  :أوالً 
للشعوبية عن طريق الرمز تعرض الجاحظ فيها رسائل وكتب  : ثانيا

  .واإليحاء
للجاحظ أسئ فهمها وظـن بأنهـا تـدافع عـن     ورسائل كتب  : ثالثًا

  .للجاحظفى نسبتها  ككِّولذا شُ ؛الشعوبية
  .لت على الجاحظ ألسباب شعوبيةحب نُكت :رابعا

وسنبدأ اآلن بدراسة الكتب التى كان الجاحظ فيها صريح المواجهـة  
  .مع الشعوبية

 
لشـعوبية  فى مواجهته ل الجاحظ فيها صريحا أما عن الكتب التى كان

البخالء بعد عرضـه  كتابه  الذى ذكره فى" الشعوبية"فيأتى على رأسها كتاب 
ـ ألبيات شعرية ع   : ام بقولـه ير فيها بعض قبائل العرب بأكلهم مستقبح الطع

، وفيما ذكرنا دليل على ما قصدنا إليه من تصـنيف  وهذا الباب يكثر ويطول"
كتـاب الشـعوبية فإنـه هنـاك     فاطلبـه فـى    فإن أردته مجموعا: التالحا

  .)١("مستقصى
ار واألشعار التى عرضـها  بالنماذج من األخ ويمكننا من خالل قراءة

الجاحظ فى كتابه البخالء عند ذكره كتاب الشعوبية أن نستدل أن هذا الكتـاب  
يتعرض بصورة خاصة لمطاعن الشعوبية على أطعمة العرب ومشاربهم من 

، ورمت به كل أفـراد القبيلـة التـى    عر الهجاء الذى تلقفته الشعوبيةخالل ش
جِهبأكل شئ من خبيث الطعام ومستقبحهعضها أحدها أو ب ى.  



 ٢٤

على أننا ال نستبعد أن يكون الجاحظ فى هـذا الكتـاب قـد واجـه     
 ؛العرب فى أساليب حياتهم وعاداتهمالشعوبية فى مطاعن أخرى أخذوها على 

ألن اسم الكتاب يوحى بأنه مواجهة عامة مع الشعوبية خالف كتاب العصـا  
ين فهو مواجهة محدودة بمـا يـدور حـول    البيان والتبيكتاب الذى ورد فى 

العصا من مطاعن للشعوبية على العرب سواء  فى خطابتهم التى يتنـاولون  
  .عند  قتالهم بها معندها العصا أ

قد ولم يصـلنا أى  حكم فى بيان ذلك؛ ألن الكتاب قد فُولسنا نستطيع ال
  .البخالء ظ السابقة إليه فى كتابخبر عنه سوى إشارة الجاح

 
من كتب الجاحظ التى نظن أنه تعرض فيها للصراع الشـعوبى   أيضا

 ه الجاحظ فى كتـاب ، الذى ذكرصل إلينا كتاب العرب والموالىتم العربى ول
وعبتنى بكتاب العـرب  : "عن اعتراض المعترضين عليه بقوله الحيوان معبرا

أعطيت العرب مـا   كما أنى، وزعمت أنى بخست الموالى حقوقهم ، والموالى
  .)٢("ليس لهم

ومن خالل بعض النصوص القليلة التى نقلها صاحب العقد الفريد من 
راحـل  أنه يعـرض بعـض م   –إلى حد ما  –هذا الكتاب يمكننا أن نستشف 
ية التى القى فيهـا المـوالى   ، كمرحلة بنى أمالصراع بين العرب والشعوبية

، ويعطى الجاحظ أمثلة على ذلك الشدة والعنت من سياسة األمويين من كثيرا
بنقش الحجاج على أيدى الموالى الثائرين على الدولـة مـع ابـن األشـعث     

  .)٣(وتفريقه لهم فى البالد
 ريةالموالى واتجاهـاتهم الشـع   الشعراءكما يذكر الجاحظ فيه بعض 

أن ذلك مما يتباهى به الموالى علـى العـرب ،    ، وابتكاراتهم، ذاكراالجديدة
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ديثه عن أبى نواس على أنه أحد الشعراء الموالى الكبار ، ومـن  ومن ذلك ح
  .)٤(أفضل شعراء عصره 

  هـذه النصـوص التـى وصـلت      من خالل النظر فـى  –والكتاب 
ى من األمويين أنه ال يعرض لصور القهر التى القاها الموال يبدو –إلينا منه 

، نـواس  لألشخاص البارزين والنابغين فيهم كـأبى  بل يعرض أيضا ،فحسب
  .ويعرض مظاهر نبوغهم

ومن خالل تأمل ما وصلنا مـن   –ومن هنا فهذا الكتاب بهذا الشكل 
لعله كان محاولة من الجاحظ لرصد التيـار الشـعوبى فـى     –نصوص منه 
، وفى الدولة العباسية، وكـان رصـد الجـاحظ    عصر بنى أميةالموالى منذ 

  نفـوس المـوالى؛   و نفوس العرب: مصحوبا برغبته فى إرضاء عامة النفوس
ـًاولذا ذكر مزايا الفريقين عسى أن يكون ذلك   ،إلى إرضـاء الجميـع   داعي

  .وإيقاف نار الخصومة والتجنى خاصة من قبل الموالى 
وبسبب ذكر الجاحظ فى هذا الكتاب مزايا بعض الموالى ومـواهبهم  

، وغيروا عنوان هذا الكتاب بما يتفـق  كأبى نواس تجنى خصوم الجاحظ عليه
) ٥("فضل المـوالى علـى العـرب   "سموه بـف ؛وميولهم العدائية نحو الجاحظ

عبـد القـاهر   جاحظ، ومن هـؤالء الخصـوم   وأخذوا يعدونه من سقطات ال
  .)٧(واإلسفرايينى) ٦(البغدادى

وقد فات البغدادى واإلسفرايينى أن من أساليب الجاحظ فى كتبـه أن  
ما أغار عليها وهتكهـا   ، حتى إذاض حجج الخصوم بقوة وبأحسن أدلتهميعر

  .سقطت قالعهم ولم يبق لهم حجة يستندون إليها بعد ذلك
كما فاتهما أن الجاحظ أراد بهذا الكتاب عقد صـلح بـين المـوالى    
والعرب بدالً من ذلك الصراع المستعر بينهما ، فذكر لكل فريق مزاياه فـى  

  .هذا الكتاب 



 ٢٦

 
ونظن أنه مـن خـالل    -لم تصل إلينا  من كتب الجاحظ التى أيضا   

لشـعوبى  أنه عرض فيه للصراع انصوص التى وصلت إلينا منه فى الالتأمل 
، ويوضـح  كتاب العرب والعجم، وهو غير كتابه العرب والموالى -العربى 

، وعبتنـى بكتـاب العـرب والعجـم    ": احظ أن الكتابين مختلفان فى قولهالج
، هو القول فى فرق ما بين عرب والعجملقول فى فرق ما بين الوزعمت أن ا

والجهل بمـا   ،ونسبتنى إلى التكرار والترداد، وإلى التكثير. الموالى والعرب
  .)٨("وحمل الناس المؤن لفى المعاد من الخط

ى األوطان كتابه فالعرب والعجم خالل  هالجاحظ لكتابويشير   
ا قريش من جميع لتى بانت بهخبرونا عن الخصال ا: وقلتم": والبلدان بقوله

 ، وإنما أردت الخصال التى بانت بها قريشوأنا أعلم أنك لم ترد هذا. الناس
رب كما ذكرنا فى الكتاب األول الخصال التى بانت بها الع ،من سائر العرب

  .)٩(" ...على العجم

من خالل الفقرة السابقة التى تعرض فيهـا الجـاحظ لهـذا    وواضح 
ل العرب التى ال يوجد عند العجم مثيل لهـا  الكتاب أن مضمونه يتناول فضائ

ك من مواهب العرب لوما إلى ذ ،كامتيازهم فى الشعر واالرتجال فى الخطابة
  .)١٠(حظ عنهم فى مواضع مختلفة من كتبهوقدراتهم التى ذكرها الجا

ومن هنا فكتاب العرب والعجم فيما يبدو يختلف عن كتـاب العـرب   
جه الشعوبية بمزايا العـرب ويوضـح لهـم    والموالى فى أن األول منهما يوا

 وإذًا. تهم التى يجهلونها أو يتناسونها وال يعترفون بها أمـام حضـارتهم  اقدر
فهذا الكتاب أدخل فى منطقة الصراع الشعوبى العربى من الكتـاب اآلخـر   

ويحـاول أن يوفـق   ى الجاحظ فيه الموالى الذى يترض حول العرب والموالى
  .أة للصراع الناشب بين الفريقينبينهم وبين العرب تهد
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العـرب  كتـابى  ومن أجل أن تتضح الصورة أكثر حول الفرق بين 
نظـر  فيما يمكننا االجتهاد بشأنهما من خـالل ال  -والعرب والعجم  ،والموالى

لمقصود بـالموالى  يحسن بنا أن نعرف ا -منهما للنصوص التى وصلت إلينا 
  .والمقصود بالعجم
، وذلك ألن هؤالء إما من أسلم من غير العرب كل" ى فهم لأما الموا

ن وإمـا أ . أن يكون أصلهم أسرى حرب استرقوا ثم أعتقوا  فصاروا موالى 
، وهؤالء كانوا حينما يسلمون ينضمون إلـى  يكونوا من أهل البالد المفتوحة

. معهم لكى يعتزوا بشوكتهم وقوتهم العرب ويدخلون فى خدمتهم  ويتحالفون
  .)١١("والى أيضا بالحلف والمواالةصبحون موبذلك ي

مـع   و من أسلم من العجم وأصبح منـدمجا وبعبارة أوجز فالمولى ه
  .الوالء، ومنهم من يحتفظ بحريته، ومنهم من شمله الرقالعرب بعالقة 

  .أما العجم فهم الشعوب واألمم األعجمية
الموالى أدل علـى   ومن هنا فلفظ العجم أشمل من لفظ الموالى، ولفظ  

ـ  المية وأصـبحوا  العجم الذين امتزجوا بالعرب المسلمين بعد الفتوحات اإلس
  .لألمة معهم كيانًا واحدا

ومن هنا فليس بغريب أن نرى الجاحظ يربط بين الشعوبية والعجـم  
متزاج بيـنهم  فى كتاباته على أساس أنهم أمم وشعوب لم يحدث االندماج واال

الذين يمتزجـون فـى المجتمـع     ، على خالف الموالىوبين العرب المسلمين
ولذا فالجاحظ تختلف نبرة اتهامه لهم بالشـعوبية   مسلمين؛بإخوانهم العرب ال

، فهـو يحـاول أن   اإلسالم من موضع آلخر فى كتاباتهوالتآمر على العرب و
يذكر مزاياهم وفضائلهم فى كتب كثيرة خصصها عن شعوب األمة اإلسالمية 

فخـر  ، وكتابه الترك وعامة جند الخالفة رسالته مناقبفى عصره كوأجناسها 
البيضان، وفى كتب أخرى يحاول أن يوفق الصلة بينهم وبـين  على السودان 

، وعامة جنـد الخالفـة  مناقب الترك  ورسالةالعرب ككتابه الموالى والعرب 
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ليكشف مـؤامراتهم ضـد دولـة    ولكنه فى كتب أخرى نجده يحاصرهم فيها 
  .على أحقادهم ومؤامراتهم الوسع صبرااإلسالم، وذلك حين ال يجد فى 

ولندلل على ذلك نذكر ذلك النص الذى يـربط الجـاحظ فيـه بـين     
ليسوا ببعيـدين عـن دائـرة    الشعوبية والعجم فى حين يشير إلى أن الموالى 

  مية التى ال تبقى دينًـا إال أفسـدته، وال دنيـا    والح" :الشعوبية، يقول الجاحظ
، وما قد صار إليه يه العجم من مذهب الشعوبيةإال أهلكتها، وهو ما صارت إل

  .)١٢("ر على العجم والعربالموالى من الفخ
شعوبى كما يتضح لنا الفرق بين الموالى والعجم وصورة المخزون ال

لموالى ناجمة، ونبتـت مـنهم   قد نجمت من ا: "عند الموالى فى قول الجاحظ
مـولى القـوم   : "ل النبى ، لقوام أن المولى بوالية قد صار عربي، تزعنابتة
  ."مة كلحمة النسب ال يباع وال يوهبالوالء لح: "، ولقوله"منهم

فقد علمنا أن العجم حين كان فيهم الملك والنبوة كـانوا أشـرف   : قال
  .من العرب ، وأن اهللا لما حول ذلك إلى العرب صارت العرب أشرف منهم 

، مـن العـرب   ففنحن معاشر الموالى بقديمنا في العجم أشر: قالوا
دون  وللعرب القـديم . وبالحديث الذى صار لنا فى العرب أشرف من العجم 

حب الخصلتين أفضـل مـن   ، وصاولنا خصلتان جميعا وافرتان فينا. الحديث
  .)١٣("صاحب الخصلة

وال يسع الجاحظ أمام هذا المنطق الشعوبى الذى يستعلى على العرب 
وأى شئ أغيظ من أن يكون عبدك " :موالىومن سواهم إال أن يقول لهؤالء ال

  .)١٤("بعتقك إياه أشرف منك وهو مقر أنه صار شريفًا يزعم أنه
، بخصوص كتاب العرب والعجم للجاحظ بقى أمر نحب أن نشير إليه

التسوية بين العـرب  "ابن النديم قد نسبا للجاحظ كتابا بعنوان و اوهو أن ياقوتً
الذى ذكر الجـاحظ   )١٦(العرب والعجم سه كتابن أنه هو نفظَوي ،)١٥("والعجم

  .)١٧(كتاب الحيوان ةاسمه فى مقدم
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، وقد ألحق به من قبـل  لفظ التسوية دخيل على اسم الكتابونظن أن     
العجـم بمصـطلحى الشـعوبية    الناسخين الذين ربطوا الصراع بين العرب و

  .)١٨(مهعلى اس"التسوية"فسهم إدخال تلك اللفظة ، ومن هنا أجازوا ألنوالتسوية
بعيد عن  –كما ذكرنا  –ومن هنا فإننا نظن أن كتاب العرب والعجم 

ليها فى كتبـه ورسـائله،   ، بل يدعو إة التسوية التى ال يرفضها الجاحظمنطق
  عنـد كثيـر مـن المـؤرخين والبـاحثين      ا الشعوبية والتسويةولما كان لفظ

ن وضـع  ين فقد سهل علـى الكثيـري  مترادف –وبالطبع الجاحظ ليس منهم  –
  .) ١٩(خرآلهما مكان اأحد

 
فخـر  ومن هذه الكتب التى عرض فيها الجاحظ ألجناس األمة كتاب 

يقصد بهم الـزنج   –البيضان الذى نبه فيه لقدر طائفة السودان على السودان 
  .)٢٠(واعتبر لها خطرها -ى وجه الخصوص واألحباش عل

السـودان  أن يذكر مزايـا  بكتاب لم يكتف على أن الجاحظ فى هذا ال
فيه المزاعم الشعوبية التى كانوا يطلقونهـا علـى    ، وإنما ذكر أيضاوالحبش

  .)٢١( العرب والمسلمين
 

كما تناول الجاحظ فى رسالته مناقب الترك وعامـة جنـد الخالفـة    
اك، وذكر فيـه  ٍل وبنويين وأترعناصر الجيش واألمة من عرب وفرس وموا

ينحرف قلمه إلى أن يتحول حديثه عن هـذه   ، وحرص أاللكل طائفة مزاياها
، فيختفى الهـدف الـذى   الطوائف إلى ذكر المحاسن والعيوب، والطعن والرد

  .)٢٢(من أجله وضع الجاحظ الكتاب وهو التأليف بين عناصر الجيش واألمة 
ما يشير لمحاولة كل عنصر فـى   ومع ذلك فقد جاء فى هذه الرسالة  

غيره من العناصر؛ ألنها أقل منـه فـى    زالجيش إبراز قدراته وخصاله وغم
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ن بالرسالة بعـض المالمـح الشـعوبية    هذه القدرات والخصال؛ مما يعنى أ
  .خاصة حين يكون الهجوم واضحا من بعض هذه العناصر على العرب

 
وبى لجاحظ قد انشغل بالحديث عن الصراع الشعكما يبدو أن ا

النصوص عناوينها وبعض من  ، ولكن يبدوالعربى فى كتب أخرى لم تصلنا
" أبناء السرارى والمهيرات" ككتابهوصلت منها اهتمامها بهذا األمر  التى

، حين حديثه عن بعض ليه الجاحظ خالل كتابه البيان والتبيينالذى يشير إ
  .)٢٣(وا ببعض األلقاب الغريبةلذين عرفالموالى ا

ونعتقد أن ما نقله عبد الكريم النهشلى عن الجاحظ حول أبناء اإلماء 
لشيعة أئمة ا: قال الجاحظ"فقود، والذى جاء فيه هو جزء من هذا الكتاب الم

، أنتم تعلمون كثيرا من مراشد الدين والدنيا: من ولد الحسين الذين عندهم
  .)٢٤(" أوالد إماء –لمون الغيب وعند الغالة منهم أنهم يع

هذا بعد اآلخر، ثم يقول فى  ويذكر الجاحظ أئمة الشيعة واحدا
  . أرجل من مروان بن محمد وأمه أمة ولم يكن فى بنى مروان: "الكتاب

ى بوران دخت بنت فيروز بن وال أفضل من يزيد الناقص وأمه أمة وه
  .يزدجرد

  :ولذلك كان يرتجز فى حروبه ويقول 
  وقيصر جدى وجدى مروان     ابن كسرى وأبى خاقــــان أنا

  .)٢٥(" ثالثة وهذه والدة
التى قرأناها من هذا الكتاب أنه يشير ألبناء والواضح من النصوص 

، كما أنه يقرب بن محمد اإلماء ممن آباؤهم عرب كيزيد الناقص ومروان
  .اتزاوجهمذلك النسل الناتج من ذكر المسافة بين الموالى والعرب من خالل 
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اب لبعض نماذج من الموالى أصح كما يبدو أن الكتاب يتناول عرضا
، مما يعنى أنه يسير فى االتجاه الذى )٢٦(الشأن فى األمة كواصل بن عطاء

يحاول إرضاء الموالى وبعث الروح الطيبة فى العالقة بينهم وبين إخوانهم 
  .العرب 

 
حظ قد تعرض لجانب من الصراع الشعوبى كما يبدو لنا أن الجا

ير إليه فى أكثر من موضع فى العربى فى كتابه الهجناء والصرحاء الذى يش
  .) ٢٧(كتبه

من بعض النصوص القليلة التى ذكرها الجاحظ فى كتابه ويبدو 
موجودة فى كتاب الهجناء والصرحاء، البرصان والعرجان، وأحال إلى أنها 

العبيد فى مجتمعه ممن ذاع  كر بعض الموالى وأن الجاحظ يتناول فيه ذ
الذين ذاع صيتهم فى المجتمع ، ويقابل ذلك بذكر بعض الصرحاء صيتهم
  .أيضا

ا الكتـاب مـن   عنها فـى هـذ  الشخصيات التى تحدث الجاحظ ن وم
  : ومـن الحـدب  ": الذى يقـول الجـاحظ عنـه   " ذو الركبة العوجاء" الهجناء

  :، وهو الذى يقول ذو الركبة العوجاء الشاعر العبد
  كالذئب أطلس شاحب منهوك    سخر الغوانى أن رأين مويهنًا
  . )٢٨("الهجناء والصرحاء: بوقد ذكرنا قصته فى كتا

 
يبدو أنه يدخل ضمن ) ٢٩("مفاخرات قريش"الجاحظ كما أن كتاب 

 من أبعاد الصراع الشعوبى العربى، الكتب التى عرض الجاحظ فيها شيًئا
لحديد عنه، يقول ابن ويتضح ذلك من خالل هذا النص الذى نقله ابن أبى ا

ال خير فى "مفاخرات قريش " وقال شيخنا أبو عثمان فى كتاب: "أبى الحديد



 ٣٢

، إال لدعى أو شعوبىذكر العيوب إال من ضرورة ، وال نجد كتاب مثالب قط 
ية الفحش كانت حكا ، وربماه لصحيح النسب، وال لقليل الحسدولست واجد

اعف عن ": ى ، وقد قال النبأفحش من الفحش، ونقل الكذب أقبح من الكذب
  ."ال تؤذوا األحياء بسب األموات" :، وقال"رذى قب

من أبلغك، أسمعك : ، وقالوا"يكفيك من شر سماعه: "وقيل فى المثل
  : وجده، وقال النابغة من طلب عيبا: وقالوا

  .)٣٠("ث أى الرجال المهذبعلى شع  ال تلمه  ولست بمستبق أخًا
مفاخرات "نص الذى عرضناه من كتاب الجاحظ ومن خالل هذا ال

  نقالً عن كتاب شرح نهج البالغة يتضح لنا أن الجاحظ مشغول فيه " قريش
ن يحلو لهم الطعن فى بجهاد الشعوبيين الذي –أو فى جزء منه على األقل  –

ن فى النسب ال يقوم بها ، ويوضح الجاحظ فيه أن غواية الطعأنساب العرب
والشعر ، ويأتى باألدلة والحجج من الحديث النبوى شعوبى أو دعىإال 

  .)٣١(والخبر على فحش هذا العمل
 

  نجد الجاحظ تعرض لمواجهة الشعوبيين واتهاماتهم للعرب  أيضا
صصت خُوينها أنها أساليب حياتهم وألوان معارفهم فى كتب يبدو من عنافى 

، وإن كانت فى الواقع قد كتبت من أجل أغراض مختلفة لغير هذا الغرض
  .الشعوبية وإظهار الفضائل العربيةمنها مواجهة 

ومن هذه الكتب كتاب البيان والتبيين الذى يبدو فى مجمله أنه عرض 
بالنماذج  تفوق فيها العرب كالشعر والخطابة، مؤيداألنواع الفنون القولية التى 

  ، ويبدو هذا العرض كأنه دليل دامغ )٣٢(ق لهميرة التى تؤكد هذا التفوالكث
  شأن وإفالس حضارى للرد على ما يرمى به الشعوبيون العرب من قلة 

  .بين سائر األمم



 ٣٣

كما أن الجاحظ انشغل فى جزء كبير منه بالصراع مع الشعوبية 
اهبهم فى لعرب فى أساليب حياتهم وعاداتهم وقتالهم ومواحول اتهاماتهم 

  .)٣٣(باب العصا من هذا الكتاب اللر وخطابة خالقول من شع
 

ا يدل على أن أحد أهداف الجاحظ وكتاب البخالء للجاحظ هو أيض
، كرم التى اتصف بها العربالكبرى من تأليفه هو الدفاع عن فضيلة ال

الهجاء  وحاول الفرس الشعوبيون هتكها بكل وسيلة كجمعهم وتشهيرهم بشعر
، بالبخل فعمموه على الجميع –أو بعضهم  –الذى يصف أحد العرب 

كرم وكإعالئهم من قيمة البخل والحرص التى يتصف بها الفرس على قيمة ال
  .التى قرنوها باإلسراف والسفه

الفرس  ولذلك جاءنا كتاب البخالء حافالً بعرض نماذج من بخالء
  .)٣٤(كسهل بن هارون وبخالء مرو

لكونه  الجاحظ كان فى هذا الكتاب منتبهامما يؤكد أن  كما أنه
حظ للكتاب بحديثه عن أطعمة ختام الجا –مواجهة من مواجهاته مع الشعوبية 

  .)٣٥(عنها وهمات الشعوبيين حول ما أثار، ونفى اتهاالعرب، ووصفه لها
من أهداف الجاحظ فى  من الباحثين على أن هدفًا كبيرا ويؤكد كثير

، ومن ة فى مطاعنهم ومزاعمهم على العربب هو الرد على الشعوبيهذا الكتا
بخالء إن مطالعتك لكتاب ال: "تور عبد العزيز الدورى الذى يقولهؤالء الدك

، ومن إنكار البخل إلى تحليل شبه فلسفى يبين لك تنقلك من السخرية إلى الجد
  االشعوبيين وبذلك يقدم دفاعا قوينفوس أن البخل طبع متأصل فى 

  .الموصوف به العرب) ٣٦("عن الكرم
  



 ٣٤

ل أن الجاحظ لم يكن هدفه فى كتاب البخالء نغفعلى أنه ال يجب أن 
  أيضا وإنما كان يقصد  ،ونهاحصمجرد مواجهة الشعوبية وهتك بعض 

 يوالحوار يإلى أهداف أخرى لعل أهمها هو عرض ألوان من الفن القصص
البخالء لهذا السبب بعض بخالء  ولذا فقد ذكر فى كتاب ؛فى موضوع البخل

  .)٣٧(يمن العرب كاألصمع
 

، ألفه الجاحظ من أجل رصان والعرجان والعميان والحوالنكتاب الب
األخبار باتصافهم والشعر  لفوا من خالرِعرض رجال العرب الذين ع

ن ينظروا لهؤالء الرجال وقد راق للشعوبيين أ .ات واألمراضاهببعض الع
األعالم من خالل أمراضهم وعاهاتهم، وعدوا اتصاف كبار أعالم العرب 

  .فى العرب اات طعنًهبهذه األمراض والعا
أنه لم ، فيذكر يريد أن يصحح الصورة –فى هذا الكتاب  –والجاحظ 
ال العرب جا وراء الدعوات الشعوبية التى تعبث براقًييؤلف كتابه انس

اتصف بها هؤالء  يذكر المواهب والقدرات التى يوإنما ألفه لك ،وقيمهم
  .الرجال من العرب

وهذا العدد من : "برصان العرب يقولعن فعند حديث الجاحظ 
البرصان إنما وجدتموه فى جميع جزيرة العرب منذ كانت العرب إلى يومنا 

عتهم إلى أمة من األمم يكون عدد جما، ولو قصدتم فهذا المقدار قليل ،هذا
  هم على الضعف على الشطر من عدد جماجم العرب لوجدتم عدد برصان

ولوال طعن الحاسد لهم والباغى عليهم لكنت عسى . من عدد برصان العرب
٣٨("وباهللا التوفيق أال أتحمل لك نسخ هذا الكتاب مع ثقله على(.  

  
  



 ٣٥

لكتاب على الجاحظ أنه ال يحب أن يذكر عن أعالم اولعل سبب ثقل 
، وكذلك يأتى ثقل هذا ه تعريض بهم كالمرض والعاهةأى شئ في العرب

ين عن العرب فى دافعدقيقة بين منحى الم ةألنه توجد شعر ؛الكتاب عليه
والمهاجمين لهم كالهيثم بن  –كالجاحظ  –عرض مضمون هذا الكتاب 

عدموقف من المواقف  ي، ويخشى الجاحظ أن يتجاوز هذه الشعرة فى أ)٣٩(ى
  .لعرب المصابين باألمراض والعاهاته عن شخصيات احديث نحي

ع الهيثم بن عدى ومن ويوضح الجاحظ فى هذا الكتاب أن سبب تنطُّ
على شاكلته ممن أكثروا فى عرض أعالم العرب ذوى األمراض والعاهات 

  : البعض، يقول الجاحظ همهو شعر الهجاء الذى يهجو العرب فيه بعض
 ، المستخشنة التى تستدعى الرواية والحكايةشعار ألولكن العرب تتباهى با"

، وألنهم لم يتعايبوا نهم عليهما، لهوجاموسكان اآل طن الزابلس عنىوالرواة ال ت
لة قبيا كلهم لم يكونوا كولو جمعتهم أيض. م بالكالم الذى يحفظ الرواة مثلهبينه

  .)٤٠("من قبائل بنى سعد
كما يشير الجاحظ فى هذا الكتاب إلى أن العربى حين يلى بالمرض تَب

  مزايا فيهما، الوإنما ينبه السامعين إلى  ،اموالعاهة ال يقر بالعيب فيه
البرص فيجعله  تريهيع يإذا كان األعرابو" :وهذا من ذكائه، يقول الجاحظ

رج والعمى، فما ظنك بقوله فى الع ،على المجد ، ودليالًزيادة فى الجمال
  ذلك بهما،  ا وال يعديان وال يظنمزز منهقان وال يترزقيستوهما ال 

 يوألن األعراب: "، كما يقول)٤١("، وال يمنعان من سؤددتدبيروال ينقصان من 
لذلك  احتج، فبتلى بالدمامة والقلة، ثقل عليه أن يقر بالذلة والضعفاحين 

  .وهذا من ذكائه ودهائهوأحال الناس على معنى ال يدركونه بالمشاهدة 
، حفظوا أنسابهم، وتذاكروا مآثرهم –حفظك اهللا  –فبهذه النفوس 

، ورأوا حاربوا أعداءهم وطالبوا بطوائلهم، ووقيدوا ألنفسهم باألشعار مناقبهم
٤٢("ا لم يره سواهم، وعملوا على أن الناس كلهم دونهمللشرف حق(.  



 ٣٦

 –فى هذا الكتاب  – هنحن نرى الجاحظ يشارك األعرابى ذكاء وها
، فخار وإعجابمواطن تهامات الشعوبية على العرب إلى فى تحويله ال

  فى جمعه فى هذا الكتاب لكثير  ،وشهادات على امتياز العرب وتفوقهم
شعر والخطابة أو الحكمة من الشخصيات العربية التى عرفت بمواهبها فى ال

  .اض أو العاهاتت مصابة ببعض األمركاننفسه لوقت ا، وفى والسيادة
 

 
التى ألفها الجاحظ وأشار فيها من طرف خفى والرسائل أما الكتب 

الزرع والنخل والزيتون واألعناب،  فمنها كتاب ،للصراع الشعوبى العربى
فى  ة، ورسالالظهرتفضيل البطن على  وكتاب ورسالة الجواري والغلمان،

  .مدح التجارة وذم عمل السلطان
وهو فى سبيل جدله  تساءل البعض لم لجأ الجاحظ للرمزوقد ي

  للشعوبية وكشفه ادعاءاتها ؟
  :طتين التاليتينوالرد على هذا السؤال يكون من خالل النق

أراد الجاحظ أن يستخدم حيوانات العرب ونباتاتهم كرموز  :أوالً 
  به للعجم من حيوانات ونباتات  زمب فى مقابلة ما رإلعالء شأن العر

وفى ذلك رد على كيد الشعوبية الرمزي  -تفاخروا بها وأعلوا من شأنها  –
  .، ويعلو عليه بقوة الحجة وصدق الهدفبهبكيد شبيه 

حظ أن ينوع فى طرق جدله للشعوبية، فهو يستخدم أراد الجا:  اثاني
وفى أحيان أخرى يستخدم التلميح والكناية  ،ا التصريحفى مواجهتهم أحيانً

  .)٤٣(أبلغ من تصريح- كما يقول  –التى قد تكون 
  .وهذا التنوع من شأنه أن يجذب القارئ لما فيه من ألوان مختلفة 

  



 ٣٧

 
ولكن الجاحظ  ،لم يصل إلينااب نوالزيتون واألعكتاب الزرع والنخل 

، )٤٤(الزياتفى الجد والهزل إلى محمد بن عبد الملك  ةل رساليشير إليه خال
 هداه إلبراهيم بن العباسكما يذكر ياقوت الحموي أن الجاحظ قد ألفه وأ

  .)٤٥(الصولي
وقد رمز الجاحظ فى هذا الكتاب للعرب بالنخيل التى تنتشر فى 

  .صحرائهم وبالدهم ، ورمز للشعوبية بالزرع الذى ينمو فى قراهم 
التفت إلى ما وراء تأليف هذا الكتاب من رموز تتصل بالصراع  وقد

الدكتور محمد عمارة الذي و ،)٤٦(لشعوبى العربي الدكتور شوقي ضيفا
ة فى ، عن مدى الغلو الذي بلغته الشعوبيايكشف ساخر: "إن الجاحظ: يقول

وات ، حتى لقد سفهت من نمط معيشتهم واألدعدائها لكل ماله صلة بالعرب
 ن صحراؤهموالنباتات التى تطبق أرضهم وتحس يستعملونها فى حياتهم،التى 

 فى اقومية صيرتها أهدافً اوجعلت من هذه األشياء رموز! زراعتها
  .)٤٨(، كالنخيل)٤٧("الصراع

الرمز للصراع الشعوبي العربي فى هذا الكتاب وتتضح صورة 
ت بين الزرع لناس المناظرابالنظر إلى ما يفهم من قول الجاحظ فى عقد ا

لزرع على النخل وتفضيل البعض اآلخر ا، وتفضيل بعض الناس والنخل
  .لنخل على الزرعا

ومتى صار اختيار النخل على الزرع يحقد اإلخوان، : "يقول الجاحظ
هذا ، ومتى تميزوا الحب وتقريظ الثمر يورث الهجران ومتى صار تفضيل

ة النخلة ملة، وتفضيل السنبل؟ ومتى صار تقديم التميز وتهالكوا هذا التهالك
نحلة؟ ومتى صار الحكم للنعجة نسبومتى تكون فيها ديانة اا وللكرمة صهر ،

  . )٤٩("ستحكم فيها بصيرة، ويحدث عنها حميةوت



 ٣٨

على أن الصراع بين العرب والشعوبية لم يتوقف على التعصب 
  وانات الحي امنهما، وإنما شمل أيضللنباتات التى كانت تنبت فى بالد كل 

  .- كما سوف نذكر فيما بعد  -
 

من رسائل الجاحظ التى استخدم فيها الرمز لتصوير الصراع و
  ."مفاخرة الجواري والغلمان"رسالة الشعوبي العربي 

ألنهم لم يعرفوا فى  ؛وقد رمز الجاحظ بالجواري إلى العرب
، ورمز بالغلمان إلى الفرس الذين ليهاسوى التغزل بالمرأة والميل إجاهليتهم 

  .)٥٠(لميل للواط فى حضارتهم الساسانيةعرفوا الجنسية المثلية وا
فى هذه الرسالة حين يهاجم صاحب  اويبدو الحس الشعوبي واضح

دوا التغزل بالجواري الغلمان شعراء العرب الجاهليين واألمويين الذين اعتا
اب، لقنافذ والضباالعرب فى أكلهم ، وحين تهكمه من عادات دون الغلمان

ر وجميل يثَلو نظر كُ: مانقال صاحب الغل: "يقول الجاحظ فى هذه الرسالة
، ومن سميت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل عصرنا وممن قد وعروة

ا ونقاء لون، وحسن اعتدال، وجودة قد بالمال العظيم فراهة وشطاطً ىاشتر
 .الكالب رق، وتركوهن بمزجمن حال ، لنبذوا بثينة وعزة وعفراءوقوام
، غذوا بالبؤس والشقاء ونشئوا احتججت علينا بأعراب أجالف جفاة ولكنك

، ا، إنما يسكنون القفاررفاغة العيش ولذات الدنيا شيًئ فيه، ال يعرفون من
ون قُفُ، وينلوحش، ويقتاتون القنافذ والضبابمن الناس كنفور ا وينفرون
المرأة، وشبهها بالبقرة جهده بكى على الدمنة ونعت ، وإذا بلغ أحدهم الحنظل

 ءاها شوهيمنعم حتى يشبهها بالحية ويس: والظبية، والمرأة أحسن منهما
  .مخافة العين عليها بزعمه ءوجربا



 ٣٩

، ووصفوهم فقد قالوا فى الغلمان فأحسنوااء فأما األدباء الظرف
  .)٥١("، فى الجد منهم والهزليفأجادوا وقدموهم على الجوار

هذا النص يكشف أن شعراء الموالى ذوى نفهم أن ويمكننا أن 
االتجاهات الشعوبية الواضحة كأبى نواس قد أدخلوا فى المجتمع بدعوى 

ذكر لم يعرفها الغزل بالمكا من المجون التجديد فى األدب والشعر ألوانً
من انحالل فى بعض جوانب  ، وليتها لم تُعرف لما نشرتهالعرب فى جاهليتهم

  .المجتمع
فى هذا النص هجوم الشعوبية ممثلة فى صاحب  كما ال يخفى أيضا

 ا على العرب أيضا، وهجومهلعرب فى تسميتهم أبناءهمالغلمان على أساليب ا
على  افى الحيوانات التى ترافقهم فى بيئتهم الصحراوية، وكذلك هجومه

  .أطعمة العرب
   

رمز  تفضيل البطن على الظهر فيهالجاحظ  كتابكما نظن أن 
هم الفرس، فقد ظهر اللواط فى  لظهرافمفضلو  ؛للصراع الشعوبى العربى

أن العرب رنا إلى أن الجاحظ قد ذكر شمنهم ، وقد أ ددولتهم الفارسية بين عد
  .قد عرفوه عن طريق الفرس

، وهذه طبيعة ون فهم المائلون للجوارى والنساءأما مفضلو البط
 اإلنسان، وقد انتصر الجاحظ فى هذالعرب والطبيعة التى فطر اهللا عليها ا

  .)٥٢(للبطون على الظهورالكتاب 
ويعيب الجاحظ على مفضل الظهور أنه يذهب إلى ما يخالف أوامر 

ت رأيوقد : "والفطرة التى خلق عليها الناس، ويخاطبه بقوله اهللا عز وجل
، الظهور، وفى محل الريبة وقعتلرجل إفراطك فى وصف فضيلة منك أيها ا



 ٤٠

ومن أظهر لنا  ،من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا: عمر أنه قال روينا عن األن
ا ظننا به شر٥٣("اشر(.  

 
كما نظن أن رسالة الجاحظ مدح التجارة وذم السلطان قد كتبها ليدافع 

الفارسية فى نظام  ةمقابل األرستقراطي وهى التجارة فى ،عن صناعة العرب
ن قريش التى عولذلك يكثر الجاحظ فى هذه الرسالة من الحديث  ؛)٥٤(الحكم

لتجارة من خالل ذكره ا، ويربط مدحه تهرت بالتجارة منذ العصر الجاهلىاش
لمون أن خيرة وقد علم المس: "التجارة؛ يقول الجاحظاشتقاق لفظ قريش من 

والمؤتمن على وحيه، من أهل بيت ، ، وصفيه من عبادهاهللا تعالى من خلقه
  .عليها معتمدهم، وهى صناعة سلفهم، وسيرة خَلَفهم، وهى معولهم والتجارة

تهم، ونعتت لك أحالمهم، لك جالد ت، ووصفولقد بلغتك بسالتهم  
. وبالتجارة كانوا يعرفون. وتقرر لك سخاؤهم وضيافتهم، وبذلهم ومواساتهم

  ."وهللا در الديار لقريش التجار: "هنة اليمنولذلك قالت كا
؛ ألنه لم يكـن  يوتيم ي، وزهريهاشم: لقولهم يقرش: وليس قولهم  

 ، ولكنه اسم اشـتق لهـم مـن التجـارة    لهم أب يسمى قريشًا فينتسبون إليه
اهللا تعالى  هوالذى نَ، وهو االسم فهو أفخم أسمائهم وأشرف أنسابهم ،والتقريش

صهم به فى محكم وحيه وتنزيله، فجعله قرآنًا عربيـا يتلـى   به فى كتابه، وخ
علـى   ة، وحظوفى المساجد، ويكتب فى المصاحف، ويجهر به فى الفرائض

  .)٥٥("الحبيب والخالص
 

ة وما فيه من مناظرات بين الحيوانات كمناظر –الحيوان وكتاب   
، احب المعزاظرة صاحب الضأن وصومن، صاحب الديك وصاحب الكلب

كعرض ما توفّر لديه  ؛كتبه الجاحظ من أجل أهداف كثيرة –والفيل والبعير 



 ٤١

وفلسفية ودينية تتعلق وما استنتجه ووصل إليه من معلومات علميه وأدبية 
، كما أن من أهم أغراضه فى هذا الكتاب وما فيه من مناظرات بالحيوانات

  .)٥٦(يخلق شيًئا عبثًا  فى خلقه، وأنه لمحول الحيوان إثبات قدرة اهللا
نى فى غومن خالل التنوع العظيم وال: يقول الدكتور سعيد منصور  

المملكة الحيوانية فإن الجاحظ قد اختار الصور التى من خاللها يستطيع أن 
وبهذه . يب فى الحيوانات وقدراتها الحسيةيظهر ويكشف عن الخلق العج

نَالطريقة الفريدة استطاع أن يوليس حجم الحيوان أو عدده . هللاى مفهومه م  
ولكنه ينظر للحيوان ، لذى يهم الجاحظ فى تأمله للحيوانأو وزنه الثقيل هو ا

من أجل الدليل الواضح والقوى الذى يساعد على االعتقاد فى التوحيد وتنزيه 
  .)٥٧(اهللا عز وجل

كما يؤكد الدكتور سعيد منصور على ما وراء المناظرات حول   
: ونظرة الجاحظ إلى الوجود فى قولهرتباط بالتوحيد اإللهى الحيوان من ا

وراء هذه المناظرات من غايات تتمثل فى صلتها ما ينبغى علينا أن نفسر "
، ذلك أن الفهم السليم لفكر الجاحظ لخيط الذى يجرى عبر كتاب الحيوانبا

النقطة لم تكن بعيدة الصلة عن نهجه إنما يثبت أن هذه المناظرات وم
بنظرته الشاملة فيه  اوثيقً ولكنها ترتبط ارتباطًا. هرية فى كتاب الحيوانالجو

  .)٥٨("إلى الوجود
على وجه  –كما يؤكد أن مناظرة صاحب الديك وصاحب الكلب 

وإننا نرى أن المناظرة : "ات مضامين دينية وفلسفية فى قولهذ –الخصوص 
فى صميم تقع  حول الديك والكلب والمناظرات الشبيهة بها حول الحيوان

ت هدفًا دينيا ومضمونًا ، كما أن لهذه المناظراالجدل حول عقيدة التوحيد
  .)٥٩("فلسفيا

لمناظرات بين اكما أن وراء تأليف الجاحظ كتاب الحيوان وعرضه 
  . )٦٠(يتمثل فى مواجهة الشعوبية  اا سياسيهدفً –الحيوانات 



 ٤٢

ئة الصحراء العربية فالشعوبية تحتقر الحيوانات التى تتعلق ببي  
  .ببيئاتها األعجمية كالفيل والديكوتمدح ما يرتبط  ،كالضب والكلب

ويدافع الجاحظ عن العرب من خالل دفاعه عن الحيوانات التى 
  .ترتبط بهم كالكلب والضب والبعير

ه على الحيوانات التى ترتبط كما يهاجم الشعوبية من خالل هجوم
جالء فى المناظرات التى عقدها بين وظهر هذا ب ،كالديك والفيل، بهم

ك مناظرة صاحب الديك وصاحب ومن ذل ،الحيوانات فى كتابه الحيوان
  .الكلب

ويكشف الجاحظ االتجاه الشعوبى لصاحب الديك عند ذكره هجوم 
أسمح من "المثل صاحب الديك على العرب وأمثالهم ولغتهم خالل عرضه 

مع ما يعلى من شأن حيوانه ومحاولة صاحب الديك تفسير المثل  ،"الفظة
  .هل من شأن حيوان منافسويقلّ

، وليس مثل إنما يلفظ به رجل من األعرابال: "يقول صاحب الديك
، وأما غير ذلك الجر والنصب والرفع وفى األسماء عرابى بقدوة إال فىاأل

  .) ٦١("فقد يخطئ فيه ويصيب
   عن العرب احب الكلب على صاحب الديك مدافعاويرد ص

أنكرنا  وإنما":العرب ولغتهم وأمثالهم فى قوله تضرورة احترام عادافى 
الناس ، وتركتم الذين ما زال حجتكم إلىموضع المثل الذى صرفتموه 

وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المثل جاز لكل . يقلدونهم فى الشاهد والمثل
أمر العرب  د؛ وفى ذلك فساو شاهدا أن يرد عليهم كما رددتممن كره مثالً أ

  .) ٦٢("كله
كما يكشف الجاحظ فى كتاب الحيوان عن هجوم بعض الفرس ذوى 

كعرضه لذم الفضل بن  ،الميول الشعوبية كالبرامكة على حيوانات العرب
  .)٦٣(البرمكى للضب أمام أحد األعرابيحيى 



 ٤٣

، ويكشف الجاحظ م سلمويه وابن ماسويه على البعيركما يذكر هجو
على العرب وعلى كل ما يتعلق بهم، من عداوة وحقد ما وراء هذا الهجوم 

نه ليس على ، أالخلفاء اوزعم لى سلمويه وابن ماسويه متطبب: "يقول الجاحظ
، فظننت أن الذى األرض جيفة أنتن نتنًا وال أثقب ثقوبا من جيفة بعير

، وعلى آله ، وألن النبى ا عليه، وبغضهما ألربابهموهمهما ذلك عصبيته
  .)٦٤("ر فى الكتب براكب البعيرهو المذكو

وال يخفى أن الجاحظ قد ربط هنا بين منحى الشعوبيين فى كراهية 
مما هم ويتعلق بهم بكراهيتهم لإلسالم؛ العرب وكراهية كل ما يخص بيئت

خر هو من عملة وجهها اآل كانت وجها –فى الغالب  –يعنى أن الشعوبية 
  .الزندقة

 
 

 
وظـن   ،أو مضمونها الرسائل والكتب التى أسئ فهم عنوانهاعن أما 

الحنـين  فمنها رسالة الجاحظ فى  ،بعض الباحثين أنها مدسوسة على الجاحظ
  .إلى األوطان

 ؛جاحظفقد ظن الدكتور على أبو ملحم أن هذه الرسالة منحولة على ال  
م منهـا أن هـذا العبـد يهـاجم     هفْوي ،ألن فيها رواية للجاحظ مع أحد العبيد

غير عادته فى الرد على الشـعوبيين،  ، وأن الجاحظ ال يرد عليه على العرب
صـما  ، والجاحظ كـان خ فى الرسالة شعوبية": يقول الدكتور على أبو ملحم

ى أعرابى موجه للجاحظ رة تبدو من قول منسوب إلعوهذه الن .للشعوبية عنيدا
  .)٦٥("االضطراب والتناقضظاهر 



 ٤٤

ـ  هذه الروايةأما عن  ـ ؛ علـى عكـس ذلـك    افالحقيقة أنه    األن فيه
للعرب امدح.  

رأيت : وقال أبو عثمان: "فى رسالة فى الحنين إلى األوطان فقد جاء
عبدلبنى أسيد  اا أسود حبشي وكان اقدم من شق اليمامة فصار ناظور ،ا وحشي

   يفهـم عـنهم   ، فـال كـرة األ ى إالقالغربة مع اإلبل وكان ال يل ا لطولمجنونً
 ا ليساهللا أرضلعن : وسمعته يقول نى سكن إلىآ، فلما روال يستطيع إفهامهم

  :بها عرب، قاتل اهللا الشاعر حيث يقول
  راب حر الثرى مستعرب التُّ

ة فى جلـد  حرب فى جميع الناس كمقدار القيإن هذه العر، أبا عثمان   
 .حشاة لطمست هذه العجم آثارهمفى ، فلوال أن اهللا رق عليهم فجعلهم الفرس

 واهللا ما أمـر اهللا نبيـه   ! ها فضالًلالعتاق ال ترى رأت أترى األعيار إذا 
  وال تـرك قبـول الجزيـة مـنهم     ، بهملضنه إال ، بقتلهم، إذ ال يدينون بدين

٦٦("لهم اإال تنزيه(.  
قد أنس للجاحظ لما رآه من  العبدذا النص أن هذا والذى نفهمه من ه

وأخذه المربد التى واتته من كثرة اختالطه باألعراب فى  وبالغته فصاحته
  .اللغة عنهم شفاهة

، ويلعن كل أرض العبد مع الجاحظ يمدح العربحديث هذا وخالل   
 وذلك لمعاناته فى التعامل مع األكرة الذين ال يتقنون ال يوجد فيها عرب،

   .العربية ويسيئون فهمها
الناس فى  يمدح العرب بأن اهللا قد عزلهم عن سائر العبدكما أن هذا   

ولذا سلمت لغتهم وبقيت  زيرة العربية فلم يختلطوا بغيرهم؛صحرائهم بالج
  .أصولهم بال شوائب



 ٤٥

الـذين كـانوا    –يرى أن مما خص اهللا به العرب العبد كما أن هذا 
فلـم يقبـل    ،أن ضن بهم على الكفرالناس ن سائر دو -وثنيين فى الجاهلية 
  .السيف منهم إال اإلسالم أو

 ،رسالة الحنين إلى األوطان للجـاحظ  ةعلى أنه مما يؤكد صحة نسب  
علـق   الروايـة التـى  م حول هذه الرسالة ولحمتور على أبو كالدزعم وينفى 

ـ    اقد ذكره ابعينهالرواية  هأن هذ –منها  اعليه بيـان  ال ابالجـاحظ فـى كت
  .)٦٧(والتبيين

 
، وذلك إن الجاحظ فيه مسحة شعوبية: مصطفى الشكعة قال الدكتور  

  .)٦٨(سرا بعنوان فضل الفُكتاب تهلكتاب

لفرس فى فضل ا ة أن الجاحظ قد ألف كتاباعوقد ذكر الدكتور الشك  
 فقد ذكر، لفات الجاحظ عرض مؤ جاء فى معجم األدباء من على ما اعتمادا

  .)٦٩(كتاب على الهمالج، ورسمنها كتاب فضل الف
ذكـره أن  قد وقع فى تحريف عنـد   يا الحموومن الواضح أن ياقوتً  

والصـواب   ،"على الهمـالج "واآلخر  "فضل الفرس"للجاحظ مؤلفين أحدهما 
شار إليهمـا يـاقوت   أأن يكون الكتابان اللذان  –نفسه فى الوقت  –والمنطقى 

كتابكتاب فضل الفَ" ا يكون عنوانه كالتالى ا واحد٧٠("س على الهمالجر(.  
ـ رظ يقارن فى هذا الكتاب بين الفَحفالجا   األصـيل وبـين    يس العرب
  .يوهو الحصان غير العرب ،الهمالج
، ولكن ال يخفى من عنوانـه هـذا الـذى    ولم يصل إلينا هذا الكتاب  

فـى مواجهـة    ية والعرب، وطريقًـا نة بين الشعوبافترضناه أن يكون مواز
  . يعلى الهمالج األعجم يالشعوبية بتفضيل الفرس العرب



 ٤٦

التى صارع فيهـا   مثل إحدى الجوالتيومن ثم فنظن أن هذا الكتاب   
؛ وبهـذا فـإن كـالم    الجاحظ الشعوبية، وخطوة فى قهر المعسكر الشـعوبى 

  .ما يدل عليه على األمر بنقيض ما فيه و اة حوله يعد حكمعالدكتور الشك
 
 

احظ فمنها كتـاب المحاسـن   أما عن الكتب التى لم تصح نسبتها للج  
وكان من األسباب التى دفعت هذه الصحة عنهـا   .وكتاب التاج) ٧١(واألضداد

ـ   يما فيها من ميل لمدح الشعوبية والشعوبي ف عـن رِن على خـالف مـا ع 
  .الجاحظ

فقد ذكر الدكتور شوقى ضـيف أن  داد أما عن كتاب المحاسن واألض
  المحاسن والمساوئكتاب هو نفسه مؤلف  –فى أغلب الظن  -مؤلفه الحقيقى 

دة لكتاب المحاسـن  وسكان م ضدادالمحاسن واألكتاب وأن  ،-قى يهأى الب -
  .ئ والمساو
لما فيه مـن أفكـار شـعوبية    ه لنفسولم ينسب البيهقى الكتاب األول        

 ولكنه ،)٧٢(والفحش فى قصصه
 عندما 

حـذف   وئاسألف كتاب المحاسن والم 
  ، ض للهجـوم ما فيه من فحش وأفكار شعوبية حتى يسيغه النـاس وال يتعـر  

  .)٧٣(من قبل خصوم الشعوبية
فـى إعـالء    دادوتتمثل الجوانب الشعوبية فى كتاب المحاسن واألض  

 ضـيافة "الصفات األخالقيـة كإعالئـه    بعضب فى مؤلفه الفرس على العر
 ا عرف عـنهم مـن خصـلة الكـرم    الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وم

  .)٧٤(" والجود
ا بصحة نسـبة  ومن الغريب أن نرى الدكتور محمد نبيه حجاب مقتنع

لالً على ويرفض تشكيك البعض فى صحة نسبته إليه مد ،هذا الكتاب للجاحظ



 ٤٧

إشادة بالعرب وتفضيل لهم على العجم وهـذا هـو   " هذه الصحة بما فيه من
    .)٧٥("علمنميدان الجاحظ كما 

على أن هذه اإلشادة وهذا التفضيل للعرب فى هـذا الكتـاب غيـر    
تفضيل الفـرس   -كما ذكرنا  –موجودين، وأما الموجود فى هذا الكتاب فهو 

ا مع الخط الشعوبى الذى يسير عليه منهج الكتابعلى العرب انسجام  .  
 

كتاب التاج للنظم الفارسية فى عالقة الملوك بخاصة النـاس   ضيعر  
وعامتهم، والنظام الطبقى الذى كان سائدا عند الفرس خالل الدولة الساسانية، 

  .ويهتم بصورة كبيرة باستعراض حياة ملوك الفرس وإظهار فضائلهم
ـ  واألمر الخطير فى هذا الكتاب والذى يؤكـد كونـه     والً علـى  منح
أن  )٧٦( –مع أسباب أخرى عديدة ال يتسع هنا المجال لتوضـيحها  –الجاحظ 

صاحب كتاب التاج له ميول شعوبية فارسية واضحة، فهو ينقل نظم الفـرس  
فى عالقة الحاكم بالرعية والنظام الطبقى الفارسـى، ويطلـب مـن خلفـاء     

ج، ويـرى أن الفـرس   المسلمين وعامة األمة اإلسالمية أن يلتزموا ذلك النه
  خير قدوة للمسلمين فى كل أساليب حياتهم، فكـأن األمـة اإلسـالمية بـذلك     
ال حياة لها إال بهذه القوانين الفارسية، وإذن فيجب على المسلمين أن يطأطئوا 

  .)٧٧(ا وهم مغمضو العيونهلهذه الحضارة أعناقهم ويقبلوها كل
ين ونسـبه للجـاحظ   يوبوأغلب الظن أن كتاب التاج قد ألفه أحد الشع  

نصير العروبة األكبر فى عصره بكتاباته العديدة فى الدفاع عنهم، فقـد رأى  
هذا الشعوبى أن أفضل ما يكيد به للجاحظ والعرب أن يلصق به كتابا يعلـى  

  .)٧٨(من شأن حضارة الفرس، ويجعلهم القدوة واإلمام للعرب
  
  



 ٤٨
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وعنـى   .بعرضه وخرج أحاديثه وعلق حواشيه محمد زاهد بن الحسن الكـوثرى 

القـاهرة،  . طـار الحسـينى  عنشره وراجع أصله ووقف على طبعه السيد عزت الب
  .٥٠، صم١٩٤٠/ هـ١٣٥٩، ١مطبعة األنوار، ط

  .١/٥الحيوان،  )٨(
من كتابـه فـى األوطـان والبلـدان،     . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٩(

٤/١١٤.  
 ٠ ٧٠ – ١/٦٩رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )١٠(
، ١عـة، ط دار النيـل للطبا . الموالى فى العصـر األمـوى  : محمد الطيب النجار )١١(

الفكر السياسى فـى  : مونتغمرى وات: ، وانظر أيضا١٤م، ص١٩٤٩/ هـ١٣٦٨
بيروت، دار الحداثة للطباعـة  . ترجمة صبحى حديدى. اسيةساإلسالم والمفاهيم األ
 .١٠٩ت، ص.والنشر والتوزيع، ال

  .٢/٢٠رسالة النابتة، . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )١٢(



 ٤٩

  . ٢/٢١رسالة النابتة، . السالم هارون تحقيق عبد. رسائل الجاحظ )١٣(
  . ٢/٢٢المصدر السابق،  )١٤(

رسـائل  : كما يعرض الجاحظ لهذه التبجحات والمفاخرات الشعوبية للمـوالى فـى  
، على أنه هناك ال يتوسع فى نقدهم وكشـف  ١/٢٣رسالة مناقب الترك، . الجاحظ
م وبين غيـرهم  ؛ ألن غرضه فى هذه الرسالة كان إيجاد روح الوفاق بينهمادعاءاته

  .من العناصر التى يتكون منها الجيش واألمة 
إحسان . تحقيق د. معجم األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب: ياقوت الحموى )١٥(

: ، و ابـن النـديم  ٥/٢١١٩، م١٩٩٣، ١بيروت، دار الغرب اإلسالمى، ط. عباس
  . ٢١١م، ص١٩٨٨، ٣بيروت، دار المسيرة، ط. تحقيق رضا تجدد. الفهرست

  ٠ ٢٣٣ت، ص.القاهرة، دار المعارف، ال. الجاحظ حياته وآثاره: طه الحاجرى. د )١٦(
  . ١/٥الحيوان،  )١٧(
  " التسـوية بـين العـرب والعجـم     : " وممن وقع فى غموض اسم هذا الكتـاب   )١٨(

انظر " إنه ذو ميول شعوبية : مصطفى الشكعة الذى قال عن الجاحظ من أجله . د 
بيروت، دار العلم للماليـين،  . اء العرب قسم األدبمناهج التأليف عند العلم: كتابه 
  .، وقد أبطلنا قوله بتصحيح اسم الكتاب١٧٠  –١٦٩م، ص ١٩٨٢

ابـن  : فى المصادر والمراجع اآلتية نجد من سوى بين لفظى الشعوبية والتسـوية  )١٩(
: زاهيـة قـدورة  . ، ود١٧٩ت، ص .بيروت، دار المعرفـة، ال . الفهرست: النديم

جتماعى والسياسى فى الحياة اإلسالمية فى العصـر العباسـى   الالشعوبية وأثرها ا
تاريخ األدب : ، ونكلسن٩٩م، ص١٩٧٢، ١بيروت، دار الكتاب اللبنانى، ط. األول

  .٥١بغداد، المكتبة األهلية، ص. ترجمة صفاء خلوصى. العباسى 
  .٢٤٢الجاحظ حياته وآثاره، ص )٢٠(
، ونشره عبد السالم هارون وصل كتاب الجاحظ فخر السودان على البيضان كامالً )٢١(

ضمن رسائل الجاحظ، وسوف نتناول وصف الجاحظ للتيار الشعوبى الزنجى فـى  
  .الفصل الثالث من هذا الكتاب

  .د السالم هارون ضمن رسائل الجاحظأيضا وصلت هذه الرسالة كاملة ونشرها عب )٢٢(
 . ٣٤ – ١/٣٣البيان والتبيين،  )٢٣(
  



 ٥٠

محمود شـاكر  . تحقيق د. علم الشعر وعمله اختيار الممتع فى: عبد الكريم النهشلى )٢٤(
  .٤١٨م، ص ١٩٨٣، ١القاهرة، دار المعارف، ط. القطان

  .٤١٩المصدر السابق، ص  )٢٥(
  .٣٤ – ١/٣٣البيان والتبيين،  )٢٦(
  . نالالبرصــان والعرجــان، والعميــان والحــو: ، والجــاحظ٣/٥١٠الحيــوان،  )٢٧(

ـ ١٤١٠، ١بيروت، دار الجيـل، ط . تحقيق عبد السالم محمد هارون م، ١٩٩٠/هـ
  .٤٠٥،  ٣٢٤ص

  .٣٢٤، وانظر أيضا المصدر السابق، ص ٤٠٥البرصان والعرجان ، ص )٢٨(
منه ابن أبى الحديد فى شـرح   لكتاب ولكن أشار إليه ونقل نصوصالم يصلنا هذا ا )٢٩(

عيسـى  . دار إحياء الكتب العربيـة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. نهج البالغة
  .٦٩، ١١/٦٨م، ١٩٦٥/ ـه١٣٨٥، ٢البابى الحلبى وشركاه، ط

  . ١١/٦٨شرح نهج البالغة،  )٣٠(
)٣١( ا آخر من هذا الكتاب  يدلل الجاحظ فيه باألدلة من األخبار والروايـات  وانظر نص

  . ١١/٦٩على نبذ الطعن فى األنساب، فى شرح نهج البالغة، 
 م،١٩٥٨بيروت، المطبعة الكاثوليكيـة،  . الجاحظ ومجتمع عصره: جميل جبر. د )٣٢(

انيـة للطباعـة   بيـروت، دار الكتـب اللبن  . ظ حياته وأدبه وفكره، والجاح١٨ص 
ترجمـة  . دراسات فى حضارة اإلسالم: وهاملتون جب، ٥١م، ص١٩٦٨والنشر، 

دار العلـم للماليـين،    .محمد زيدان. محمد يوسف نجم، ود. ود ،إحسان عباس. د
ـ   . ، و د ٩٤– ٩٣م، ص١٩٧٩، ٣ط ابى عبد السالم المسدى ، قـراءات مـع الش
  . ١٠١ص م،١٩٩٣دار سعاد الصباح، . متنبى والجاحظ وابن خلدونوال

  .١٢٤ – ٣/٥البيان والتبيين،  )٣٣(
  .٢٨ -٩، ص البخالء )٣٤(
  .٢٤٤ – ٢١٣، ص المصدر السابق )٣٥(
، ١بيـروت، دار الطليعـة، ط  . الجذور التاريخية للشعوبية: عبد العزيز الدورى. د )٣٦(

والجـاحظ  ، ١٧الجاحظ ومجتمع عصـره، ص  : ، وانظر أيضا١١٢م، ص١٩٦٢
دراسـة تحليليـة   . مع بخالء الجاحظ: وفاروق سعد، ٣٤وفكره ، ص حياته وأدبه

ـ  ١٤٠٣، ٤طدار اآلفـاق،   ،بيروت. تخباتمقارنة مع من ، ٣٣م، ص١٩٨٣ /هـ
  بحث بعنـوان  : ، وضياء الصديقى ٣٧٢ومضمونات ، صوالشعوبية واألدب أبعاد 



 ٥١

المجلـد  . لة عالم الفكـر منشور ضمن مج" فنية القصة فى كتاب البخالء والجاحظ"
، ومادة بخل لشارل بلال فـى دائـرة   ١٥٩م ، ص١٩٩٠العشرون، العدد الرابع ، 

إبراهيم زكى خورشيد، وأحمد . المعارف اإلسالمية، النسخة العربية إعداد وتحرير
، ٦/٣٨٨م، ١٩٦٩، ٢القاهرة، كتـاب الشـعب، ط   .الشنتناوى، وعبد الحميد يونس

هر الشعوبية فى األدب العربى حتى نهاية القرن الثالث مظا: محمد نبيه حجاب . دو
ـ ١٣٨١القاهرة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، . الهجرى -٤٤٧م، ص ١٩٦١/ هـ

وديعة  طه النجم أن الصراع العنصرى أو الشـعوبية لـم   . ، فى حين تذكر د٤٤٨
تكن هى العامل الحقيقى الذى دفع الجاحظ وغيره من المؤلفين للكتابة فـى البخـل   

 .٢١٧الجاحظ والحاضرة العباسية، ص : والبخالء، انظر كتابها 
  .  ٢٠٦ – ٢٠٥،  ٢٠٢،  ١٤٤البخالء ، ص  )٣٧(
          . ٨٣البرصان والعرجان ، ص  )٣٨(
  . ٣٤،  ٣١المصدر السابق ، ص  )٣٩(
  .٨٣المصدر السابق، ص  )٤٠(
 .٣٧المصدر السابق ، ص  )٤١(
  . ٤٥المصدر السابق، ص  )٤٢(
،  ١/٣٠٧ ،سالة فـى نفـى التشـبيه   ر. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٤٣(

٣/٣٩ ،ا الحيوانوانظر أيض .  
،  ١/٢٤٠ ،رسالة فى الجـد والهـزل  . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٤٤(

٢٦٥ .  
  .٥/٢١١٨ ،معجم األدباء )٤٥(
، م١٩٨٦، ٢٦القاهرة، دار المعـارف، ط . العصر العباسى الثانى: شوقى ضيف. د )٤٦(

  . ٥٩٨ص 
 /م١٩٨٢القاهرة، كتـاب الهـالل، ديسـمبر   . تحديوالالعرب : محمد عمارة . د  )٤٧(

  . ٧٤ -٧٣هـ ، ص  ١٤٠٣
  . ٧٤المرجع السابق ، ص  )٤٨(
 .١/٢٤٠ ،رسالة فى الجد والهزل. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٤٩(
  



 ٥٢

ذكر الجاحظ فى نص مهم فى كتاب مفقود له أسباب ميل الفرس للواط وعدم وجود  )٥٠(
فـى  انظر هذا النص فى كتاب ثمار القلـوب  . هذا الميل عند العرب فى جاهليتهم 

  القـاهرة،  . تحقيق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم    . المضاف والمنسوب، للثعالبى
، وانظر بشأن هذه الرسـالة والرمـز    ٥٥٤ –  ٥٥٣، ص م١٩٨٥دار المعارف، 

مـدارس  : مصطفى الصاوى الجـويني  . فيها للصراع بين الشعوبية والعرب ، د
  .١٨٤ص م،١٩٩٥سكندرية، دار المعرفة الجامعية، اإل. التفسير القرآني

  رسالة مفاخرة الجوارى والغلمان، .تحقيق عبد السالم هارون: رسائل الجاحظ )٥١(
١٠٥/ ٢.  

  مـن كتابـه فـى تفضـيل الـبطن      . تحقيق عبد السالم هـارون : رسائل الجاحظ )٥٢(
  .٤/١٦٢على الظهر، 

  . ٤/١٦٤المصدر السابق،  )٥٣(
  .٢٨٧ – ٢٨٦الجاحظ حياته وآثاره، ص  )٥٤(
من رسالته فى مدح التجارة وذم عمل . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٥٥(

  . ٢٥٦ – ٤/٢٥٥السلطان، 
  . ٧/٩؛  ١٠ – ٦/٩؛  ٥/١٠٥؛  ٣/٢٩ الحيوان، انظر )٥٦(

(57) DR. SAID H. MANSUR: THE WORLD VIEW OF  
AL- JAHIZ IN K. AL- HAYAWAN (ALEXANDRIA, DAR AL 
MAAREF,76 – 1977), P.105 . 

(58) THE WORLD VIEW OF AL-JAHIZ, P. 45. 
(59) THE WORLD VIEW OF AL-JAHIZ, P. 117. 

. إبراهيم الكيالنى. ترجمة د. الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء: شارل بلال. د )٦٠(
، والعصر  ٤٠٢،  ٩-٨م، ص ١٩٦١دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر، 

، ٤٠٦ – ٤٠٣آثاره ، ص ، والجاحظ حياته و٦٠١،  ٥٩٨ص العباسى الثانى ، 
بيروت ، . مية عند الجاحظ فى كتاب الحيوان لالروح الع: وصموئيل عبد الشهيد

    . ٥م ، ص ١٩٧٥،  ١ب اللبنانى ، ط دار الكتا
  . ١٥١ – ٢/١٥٠الحيوان،  )٦١(
  .١٥٢ – ٢/١٥١المصدر السابق،  )٦٢(
  . ٩١ – ٦/٩٠المصدر السابق،  )٦٣(
  .١/٢٤٦المصدر السابق،  )٦٤(



 ٥٣

بيروت، دار مكتبـة  ". رسائل الجاحظ، الرسائل السياسية"ة مقدم: على أبو ملحم. د )٦٥(
  .١٩ –١٨م، ١٩٨٧، ١الهالل، ط

رسالة فـى الحنـين إلـى األوطـان،      .تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٦٦(
على أبو ملحـم ،  . جمع د. الرسائل السياسية  .، ورسائل الجاحظ ٢٠٦– ٢/٢٠٥

  .١٩ص 
   ٠ ٧٢-  ٧١/ ٢البيان والتبيين،  )٦٧(
  . ١٦٩ج التأليف عند العلماء العرب قسم األدب ،ص مناه )٦٨(
  . ٢١٢٠ – ٢١١٩/  ٥معجم األدباء،  )٦٩(
  .وقد يكون هذا الخطأ من أحد نساخ الكتاب أو من محققه وليس من ياقوت نفسه )٧٠(
انظر البحث القيم الذى كتبه أستاذنا الدكتور سعيد منصور حول كتاب المحاسن   )٧١(

النثر : ائه إلى المرحلة الكالمية ضمن كتابهواألضداد فى نسبته إلى الجاحظ وانتم
  .١٩٧ -١٧٦العربى فى مراحل تطوره حتى نهاية القرن الثالث الهجرى، ص 

ألن األسلوب المتبع ؛ سعيد منصور صحة نسبة هذا الكتاب للجاحظ . وفيه ينفى د
هو عرض الروايات دون تدخل مؤلف الكتاب فيها ، خالف أسلوب الكتاب فى هذا 
  .، والفحص والبحثيلذى  يجمع بين الرواية والتأليف ، والعرض  والرأالجاحظ ا

ــى األول: شــوقى ضــيف. د )٧٢( ــارف، ط.العصــر العباس ــاهرة، دار المع    ،٦الق
 .٥٤٧،  ٥٤٤ص 

  .٥٤٧المرجع السابق، ص  )٧٣(
 .٥٤٤، ص المرجع السابق )٧٤(
  .٤٥٢مظاهر الشعوبية فى األدب العربى، ص )٧٥(
أدب الجاحظ فى صلته بتيارات عصره : انظر فى هذا رسالتى للدكتوراة المخطوطة )٧٦(

نوقشت بقسم اللغة العربية . سعيد حسين منصور/ إشراف األستاذ الدكتور. السياسية
  .٢٩ – ٢٢م، ص٢٠٠٤بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية 

، ١فـروردين، ط . إيـران . تحقيق أحمد زكى باشا. التاج المنسوب للجاحظ: انظر )٧٧(
  .٢٢ -٢١هـ، ص١٣٧٠

لباحثين قديما وحديثًا اعتقدوا صحة نسبة هذا الكتاب للجاحظ ونقلوا بعض الكتاب وا )٧٨(
تحقيـق  . ربيع األبرار ونصوص األخبار: نصوصا عنه مثل الزمخشرى فى كتابه

ـ ١٤١٢، ١بيروت، مؤسسة األعلمى، ط .مير مهناعبد األ ؛ ٢/٤٥١م، ١٩٩٢/ هـ



 ٥٤

د زكى باشـا  د نسبة كتاب التاج للجاحظ أحموفى العصر الحديث ممن أك. ٣/١٠٤
النثر الفنـى  : ، والدكتور عبد الحكيم بلبع فى كتابه٤٧فى مقدمته لكتاب التاج، ص

، ٢١١م، ص١٩٦٩القاهرة، لجنة البيان العربى، مطبعة الرسالة، . وأثر الجاحظ فيه
األدب العربى وتاريخه فى العصرين  :والدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فى كتابه

، والـدكتور  ٣٥٩م، ص١٩٩٠/ هـ١٤١٠دار الجيل،  بيروت،. األموى والعباسى
م، ١٩٨٩، ١بيـروت، ط . الجاحظ دائرة معارف عصـره : فوزى عطوى فى كتابه

  .٩٧ص
معهم فى هـذا   وأنا أتفق –ومن الباحثين الذين يرفضون نسبة كتاب التاج للجاحظ 

ـ . أدب الجاحظ: بى فى كتابهوحسن السند –كل االتفاق  ة القاهرة، المطبعة الرحماني
. أمراء البيان: على فى كتابه كرد، ومحمد ١٥٢م، ص١٩٣١/ هـ١٣٥٠بمصر، 

ـ ١٣٥٥القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشـر،   ، ٢/٣٦٠م، ١٩٣٧/ هـ
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 ذيتضح فيه النفو اظ النشاط الشعوبي فى عصره تصويرالجاحيصور   

، واألدوار المختلفة التى ى وصل إليه الموالى فى ذلك العصرالكبير الذ
هذا النفوذ الواسع الذى طالما طمحت  ارظها فى شتى مجاالت الحياة إللعبوه

 هم الفرصة لتحقيقه مع عصر الدولةتوات أنفسهم إليه فى عصر بنى أمية، وقد
  .)١(العباسية التى قامت على أكتافهم

ا ما يرددون اسى دائموالجاحظ يذكر أن الموالى كانوا فى العصر العب
؛ ولـذا فهـم   اهلهمبنى العباس قد قامت علـى كـو  دولة  أنفى : هذه النغمة

، يقـول الجـاحظ   صب فى الدولة وأحسن األوضاع فيهاجديرون بأعلى المنا
، ومنبت هـذه  ة، وأصحاب هذه الدعوهذه الدولة ونحن أهل"  :بلسانهم امتحدثً

  .الشجرة ومن عندنا هبت هذه الريح
 أول فـى   والخزرج نصـروا النبـى   ساألو: ناواألنصار أنصار

غذانا بـذلك آباؤنـا   . رثته فى آخر الزمانووا خراسان نصر، وأهل الزمان
ـ ال نُ اذونا به أبناءنا، وصار لنـا نسـب  وغ ـ  رف إال ع ـ بـه، ودينً   الى وا ال نُ

  .)٢("إال عليه
جسيمة فـى  موالى لما أسدوه لهم من مساعدات وقد كافأ العباسيون ال  

ب نهم الوزراء والكتافكان م ؛فوضعوهم فى أعلى مناصب الدولة، قيام دولتهم
  .وقادة الجند

وأخذت الدولة العباسية بفعل تساهل الخلفاء مع الموالى ومنحهم المناصب 
، فقد انتقل الجهاز اإلدارى الذى تسـير  لكبرى فى الدولة تصبغ صبغة جديدةا

  .)٣(به دولة الفرس القديمة للعباسيين
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إن دولة بنى : غة أعجمية، وفى هذا يقول الجاحظوتشكلت الدولة بصب
ن عربية أعرابيـة وفـى أجنـاد    ، ودولة بنى مرواة خراسانيةيعجم" العباس
  .)٤("شامية

ويعرض الجاحظ مظاهر هذا النفوذ الكبير الذى وصل له الموالى فى   
أن يعصف بكل ، وما صاحبه من تيار شعوبى هادر يحاول سىالعصر العبا

  .عريق ومجيد فى األمة
لغل فى كل الجاحظ عنهم أنه وصف محاوالتهم التغومما يعرضه 

 اوأدبية، وأنهم حاولوا أيض اعيةمجاالت الحياة من سياسية ودينية واجتم
هم ، وأن –باستثناء منصب الخليفة  – المناصب الكبرى فى الدولة حتكارا

 .)٥(جارية ليتحكموا فى البيع والشراءالت سعوا لفرض نفوذهم على األسواق

حاولتهم إخضاع وم ،ازهنويصف الجاحظ حرصهم على جمع المال واكت
، ومن ذلك ما يخبرنا به الجاحظ عن أبى لعرب لهم من خالل استدانتهم منهما

على حد وصف  -سعيد المدائنى الذى كان من أصحاب األموال الكثيرة 
، ولما اتهم ا من المالقد أقرض رجالً من بنى ثقيف مبلغًوكان  -الجاحظ له 

ل يوم إال رغبة تى أبا سعيد فى كأبا سعيد أحد إخوان الرجل الثقفى بأنه ال يأ
أقسم أبو سعيد أنه لن يأخذ من الثقفى ا للدين الذى له عليهفى طعامه ال طلب ،

ماله ، وبعد أن ألح عليه الثقفى فى أن يأخذ منه ماله الذى له عليه قال له 
فعاءك أظن الذى دعا صاحبك إلى ما قال أنه عربى وأنا مولى فإن جعلت ش"

، وإن لم تفعل فإنى ال آخذه ، فجمع الثقفى كل ت هذا المالمن الموالى أخذ
  .)٦("البصرة حتى طلبوا إليه أخذ المالشعوبى ب

وهذه الرواية إلى جانب ما تطلعنا به من ثراء عدد كبير من الموالى 
ليه فـى العصـر   واستخدامهم هذا الثراء إلظهار نفوذهم الكبير الذى وصلوا إ

نا كيف أن الموالى كانوا يشـعرون فـى ذلـك    تصور ل االعباسى فإنها أيض
  .العصر أنهم قد أصبحوا جماعة ال يستهان بها فى المجتمع 
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رابطة أو جماعة تحتاج ليكون لها التأثير فى المجتمـع   يةوإذا كانت أ
، والى المال الذى تدبر بـه  تنظيم يشملها من القادة واألتباعإلى أن يكون لها 

موالى المـائلين  ال بأس به من بين ال اعددل إن ، فإننا نستطيع أن نقوئونهاش
الكبيـر فـى    المنصب السياسـى ك المال وحيازة بين امتالللشعوبية قد جمع 

ن التنظيم الجيد وامتالك يجمع بي االدولة فى عصر الجاحظ، وبذلك شكلوا تيار
  .األموال

منهم كان يمتلك  ااية السابقة قد وضحت كيف أن عددوإذا كانت الرو
، ومحاولة إذالل جريات األمورمويستغلها فى السيطرة على  ،موال الكثيرةاأل

فإننا نذكر هنـا   –العرب بإلجائهم لالقتراض منهم ثم مطالبتهم بما لهم عليهم 
آخر للجاحظ يدل على أن الشعوبيين كانوا جماعات منظمة لهـم قـادة    انص

ة ومحاولة دهم القديميوجهونهم لألغراض المتفق عليها بينهم فى استعادة أمجا
  .تشويه كل ما يمس العرب

ويذكر الجاحظ فى هذا النص أن النضر بن إسماعيل كـان رئـيس   
  .)٧(اا شجاعا بليغًفى البصرة وكان يكنى أبا المنذر، وكان قاص الشعوبية

 ءوإذا كان للشعوبية رئيس فى البصرة فالمفترض أن يكون لهم رؤسا
لدولة العباسية التى يتجمعون فيها ويحاولون آخرون فى األماكن األخرى من ا

  .فيها فرض نفوذهم 
على  تتوحد، وإن تنظيمات التى كانت تضم الشعوبيينعلى أن هذه ال

تتوحـد علـى المسـتوى     أنالمستوى الفكري ووحدة الهدف فإنها لم تستطع 
بمعنى أن ينصهر بعضها فى بعض وتجمع عزيمتهـا مـن أجـل    ، السياسي

، وكان من أسباب لدولة فى كل أرجائها فى وقت واحدعلى ا االنقالب الثوري
عباسـيون مـن   ما كان يقوم به الخلفـاء ال  اهذه التنظيمات سياسي عدم توحد

ون أن يسـتفحل  ، وقضائهم على رؤسائهم حين يخـاف مراقبة شديدة لنشاطهم
  .أمرهم وتكبر شوكتهم
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لى الـذين  ومن ذلك قضاء خلفاء الدولة العباسية على زعماء المـوا    
٨(فوا بتأييدهم لالتجاهات الشعوبية كالبرامكة والفضل بن سهلرِع(.  

ون بعقـاب أصـحاب   إلى جانب أن العرب كانوا من حين آلخر يقوم
إن الحكم : ، ومن ذلك تلك الرواية التى يقول فيها الجاحظالصيحات الشعوبية

نـائزهم،  يصلى على ج، حتى كان قد عظم شأنه فى بنى تميم" مازني بن قنرا
فلما لج فى رأى الشعوبية، وقال فى ذلك األشعار، ضربته بنو مـازن، وهـم   

    :فقال أعرابي! يا آل تميم: مواليه، فلما ألحوا عليه فى الضرب نادى
تضربه   وتميم ايدعو تميم  تلطمه طور٩("ا تركبها وطور(.  

وبسبب يقظة الخلفاء العباسيين للشعوبية وزعمـائهم فـى العصـر    
  ، فإن تأثيراتهم السياسية تبـدو ضـعيفة   باسي األول، ومقاومة العرب لهمعال

هـا لالسـتقالل   إال من ثورات قام بها بعض زعمائهم فى خراسان وما جاور
  .لقضاء عليها وعلى هؤالء الثائرينوقد تم ا ،عن الدولة العباسية

ت فى حين أننا سنجد أن األنشطة التى قام بها الشعوبيون فى مجـاال 
ألن القائمين بهـا لـم يكـن     ؛اا وأشد تأثيرر واألدب كانت أكثر وضوحالفك

الذى يضيق به علـى الشـعوبيين   نفسه يضيق عليهم من قبل الدولة بالشكل 
  .فى االستقالل عن الدولة العباسيةأصحاب األهداف السياسية 

   -الشـعوبية   نـواع التيـارات  وقبل أن ندرس أ - بقى أن نذكر هنا
فى عصره لفرض نفـوذهم   ينوضح أن كل محاوالت الشعوبي أن الجاحظ قد

العربي القوى فى الدولـة  فى شتى مجاالت الحياة لم تستطع أن تمحو النفوذ 
، وأكبر مثال على ذلك حرص الكثير من الموالي على االنضـواء  والمجتمع

  .من النسب الفارسي نسالخالعربي واالتحت النسب 
شـيبانى ادعـى إلـى    بى بكر الإن مولى أل: ذلك يقول الجاحظومن 

، س فى الشمس فمر به محمد بن منصور، فأصبح إلى الجلوالعرب من ليلته
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إنما : قولوهو ي ايحك جلده بأظافره خمشً فرآه فإذا هو فى ضاحية، وإذا هو
  ! نحن إبل

اهللا و؟ أنـا  ألى يقـال هـذا  : إنك تتشبه بالعرب فقال: وقد قيل له مرة
ـ ى، وغـور عينـى وح  تلـونى، وشـعاث   دواشهد لى سي، يةضحرباء تن ى ب
  .)١٠(الشمس

ويذكر الجاحظ روايات أخرى لرجال من الموالى ادعوا النسب إلـى  
وتحايلوا فى ذلك بالتشبه بالعرب فى العمل بعاداتهم فـى الجلـوس    ،العرب

أن نفوذ العرب كان ال يزال وكل هذا يؤكد  .) ١١(بطريقتهمللشمس والحديث 
فى كل مجـاالت   كبيرعلى الرغم من نشاط الموالى العصر فى ذلك ال اكبير

  .الحياة ومختلف أشكالها
 

، ورد علـى  وعناصـرها  نواعهـا جه الجاحظ الشعوبية فى كل أوا  
ـ   )١٢(م وادعاءاتهم على العرب واإلسالمافتراءاته حـاول   ا، ولـم يتـرك باب

ـ    رب أو للنيـل مـن اإلسـالم    الشعوبيون أن يلجوا منه  لطمس حضارة الع
إال دخله وراءهم ليقضى على مزاعمهم ويوضح الحقائق التى حاولوا طمسها 

  .أو النيل منها
 ل أمره فى العصـر العباسـي  فحوقد كان النشاط الشعوبي الذى است

ي والتيـار الـديني والتيـار    التيار السياس: األول يتمثل فى ثالثة تيارات هى
  .األدبي

المسافات بينها قليلة  حتى لتصبح اارات تداخالً كبيرداخل هذه التيوتت
أو معدومة، فقلما نرى شعوبينرى  لماق، وكذلك إال جمع لذلك الزندقة اا سياسي

شاعرا أو أديبويتمنى فى نفسـه   ،إال وأضمر بغض العرب واإلسالم اا شعوبي
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المتراكمة  هذه الرغبات اسية ، ويعمل ما فى وسعه من أجلعبزوال الدولة ال
  .فى داخله

 
السياسي فهو يتضح من خالل ما كان يقوم به الشعوبى عن التيار  أما  
محاولة عمل انقالبات وحروب ضد الدولة مـن   ن منيوار الشعوبيثبعض ال

  .باسيةعوتخرج عن سلطة الدولة ال ،منها لتصبح بحوزتهم أجزاءأجل اجتزاء 
خالل ما يقوم بـه   من اأيضالسياسي كان يتضح  هذا النشاط أنكما   

غيـر   ألصولبعض كبار رجال الدولة من وزراء وكتاب وقادة جند ينتمون 
عـادة  السـلطان   إالمساس بكيان الدولة العباسية و اأيض، يحاولون هم عربية

، وكان عمل هذا الفريق يجنح إلى  الخفاء والمداراة فى كثير للترك أوللفرس 
ـ  ؛واإلسالمالعربية  األمةعند قيامة بنشاطه الشعوبي ضد  األحوالمن   اخوفً
م مـن العـرب ميـوله    نواآلخريكشف الخلفاء وكبار رجال  الدولة  أنمن 

  . وخططهم ضد الدولة فيقضوا عليهم
الذى يميل للعمل السياسـي فـى بطانـة     األخيرهذا الفريق  أنعلى   

ويحاول زرع خاليا الشعوبية  ،اسيين وتحت جناح الدولة العباسيةالخلفاء العب
للخلفـاء   أمـره ما كانت قدمه تزل فيفتضح  اكثير –الفارسية  األمجادادة إعو

  .التشريد  أوالسجن  أو، فيكون جزاؤه القتل نيالعباسي
ـ الالتيـار  : ظ التيار الشعوبي السياسي بنوعيهوقد واجه الجاح   وري ث

، والتيـار  دولة العباسيةأجل القضاء على ال الذى يعمل فى واضحة النهار من
  .اإلسالمفى الخفاء ضد الدولة ودينها  أسلحتهالذى يشرع  اآلخر

، فى حديثه عن بعض ريوثوتبدو مواجهة الجاحظ للتيار الشعوبي ال  
 – اإلسـالمي خاصة فى مشرق العـالم   -اروا ضد الدولة ثالشعوبيين الذين 

  .منها أجزاءوحاولوا الخروج عن الدولة واجتزاء 
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المقنـع   –هؤالء الشعوبيين الثوار الذين تحدث عنهم الجـاحظ   ومن  
، وكـاد يسـتقل   راسان فى عهد المهدى، وكثر أبتاعهبخالخراساني الذى ثار 

ن مسلم فى نحو سبعين ب بقيادة معاذ اأرسل له المهدى جيشً أنراسان لوال بخ
  .)١٣(هـ ١٦٩حتى ظفر به وبأصحابه سنة  ا، وطاوله كثيرألف مقاتل
بعض معلومات عن " البرصان والعرجان"عطينا الجاحظ فى كتابه وي  

 :فيقـول  ،اها أيضالمقنع تفيد أنه ثائر جمع بين الخروج على الدولة وعلى دين
 ر، أعـو ميد بـن قحطبـة  ح أيامراسان بخوكان المقنع الذى ادعى الربوبية "

١٤("ى عطاءما يسقصار(.  
ة ساخرة عن هذا الثائر ين يقدم الجاحظ صوريوفى كتاب البيان والتب

باء من اتبعـه وصـدقه، يقـول    له ، وغ لعلى الدولة تظهر قبحه بما ال مثي
، ال يدع القنـاع  الذى خرج بخراسان يدعى الربوبيةكان المقنع  و: "الجاحظ

وجهل بادعاء الربوبية عن طريق المناسخة، فادعاهـا   .فى حال من الحاالت
، أن باطلـه  واألسود، والمؤمن والكافر ألحمرمن الوجه الذى ال يختلف فيه ا

وال يعرف فى شئ من الملل والنحل القول بالتناسخ إال فى  .مكشوف كالنهار
 من أهل مرو، وكـان أعـور    اوهذا المقنَّع كان قصار. اليةهذه الفرقة من الغ

أو إيمان من آمن بـه وقاتـل   ألكن فما أدرى أيهما أعجب، أدعواه بأنه رب ،
  .)١٥("اسمه عطاء وكان! ه؟دون

كما يؤكد الجاحظ فى موضع آخر أن المقنع وكل من ادعى الربوبية 
  .)١٦(، وفساده كثيروا إلى التناسخ الذى يتهافتون بهذهب

على أنه مما يلفت النظر قول الجاحظ بـأن باطـل المقنـع بادعـاء     
 أنه قد التبس على كثير هار، ولكن هذا النهار من الغريبالربوبية واضح كالن
، بـالمقنع  وآمنوا –أو بمعنى أوضح لم يعنهم النظر إليه  –من أهل خراسان 

مما يعنى أن هؤالء الثائرين معه على الدولة  ؛وثاروا على الدولة تحت لوائه
لم يكن يعنيهم أن يكون ما يدعيه المقنع حول نفسه ودعوته هو الحق الجلـي  
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والحكـم  العباسـية  الدولة كالنهار بقدر ما كان يعنيهم االنقالب السياسي على 
  .العربي

وقد تحدث الجاحظ عن ثائر شعوبي آخر ضـد الدولـة هـو بابـك     
هــ فـى   ٢٠١الذى بدأت ثورته ضد الدولة فى عهد المأمون سنة  يمرالخُ

ضى ، واستمرت ثورته وحروب الدولة معه حتى قبض عليه وق)١٧(البد مدينة
  .)١٨(هـ٢٢٣ على ثورته فى عهد المعتصم سنة

ـ  ،د طالت الفترة التى ثار خاللها بابك على الدولةوق زم خاللهـا  وه
كثيرا من جيوش الدولة، وقتل عددـ نـه كَ أ، كما ا من قادتها العظاما كبير د ب

  .)١٩(الدولة خسائر كثيرة فى األرواح واألموال
من العمل السياسي والديني ضد الدولة  اوكما كانت ثورة المقنع مزيج

، )٢٠(بابك ذات صلة بالمزدكيـة الفارسـية  فكذلك كانت ثورة  ،اإلسالم ودينها
كما أن البابكة نتيجة لفكر الخُيرمة التى تعمل على تحويل الملك من العـرب  ي

، ا تأليه البشر، فقد ألهوا بابكمبادئها أيض ومن ،المسلمين إلى الفرس المجوس
  .)٢١(رجعةيمان بالتناسخ واإليمان بالمن مبادئها اإل أنكما 

: ا بقولـه سـاخر  اجاحظ هذا الثائر على الدولة وصـفً ويصف لنا ال  
ر مـن  ووخبرنى من رأى بابك عند المعتصم بعد أن نزعت القلنسوة السـم "

  .)٢٢("رأسه فإذا أصلع صعل الرأس
ولعل هذا الوصف الساخر من الجاحظ للمقنـع الخراسـاني وبابـك      

لى الدولة وحاولوا النيل ذين ثاروا عالخرمي لم يكن إال سخرية منه بهؤالء ال
كبـدوه  لمـا   منها مقام، انتهنا يعبث بهم ويضحك الناس عليهم ، فالجاحظمنها

ألمـاكن  لعزائم البقية التى ال تزال تؤمن بهم فى ا اللدولة من خسائر، وإضعافً
  .التى انتشرت فيها ثوراتهم

عداوته  -كباب –ويذكر الجاحظ عن هذا الثائر الشعوبي على الدولة   
لمسلمين الذين كانوا يحافظون على إسالمهم امن خالل إيذائه  ،لإلسالم
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ا بابك ومن اتبعه، دون مزجه بهذه االنحرافات الدينية التى يعمل به فيحنال
، ويريك أن بابك قد الذى يأتيك فى زي ناسك: المخطراني: "وذلك فى قوله

  فاه كما يصنع ثم يفتح . ا هناكلسانه عن أصله، ألنه كان مؤذنً روقَ
سان الثور، وأنا أحد ولسانه فى الحقيقة كل. ةتا ألب، فال ترى له لسانًمن يتثاءب

  لوح  ، أوطراني أن يكون معه واحد يعبر عنهوالبد للمخ. بذلك عدمن خُ
  .)٢٣("اس قد كتب فيه شأنه وقصتهطقر أو

 الجاحظ يتحدث فى موضع آخر من كتبه عن عداوة بابك أنكما   
من الخسائر فى األرواح  اته على الدولة التى كبدتها كثيرلإلسالم وثور

  من ذلك بابك فإنا و: "ضى عليها المعتصم، وذلك فى قولهواألموال حتى ق
ة لإلسالم وأهله، والقرآن ومن قرأ داود عا فى األرض كان أشال نعلم خارجي

أودع  ، وبعدمابالد، وأخرب المنه، بعد أن اتسعت له العساكر، وقتل القواد
قتله وصلبه حيث ف، احتى أخذه أسير )*(، وتجرد لهالقلوب من الهيبة والمخافة

  .)٢٤("ازيارم

وأنت ترى أن الجاحظ فى هذه السطور القليلة قد بسط القـول فـى     
وصف خطر الثورة البابكية بقيادة بابك على الدولـة، وكيـف أنهـا كانـت     

الدولة العباسية فى عصر الجاحظ بمـا  األخطر ضمن الثورات التى واجهتها 
ع قلوب النـاس  فعله بابك والثائرون معه من قتل الجند وتخريب البالد وإيدا

  .الهيبة والخوف منهم
ويعد الجاحظ قضاء المعتصم على ثورة بابك من أعظم األعمال التى   

ما كانت هذه ل، واب األمور واستقرارهابقام بها فى داخل الدولة من أجل استت
لثورة أخطر ما واجه الدولة من أعدائها الثائرين عليها فى داخلها فإن قضاء ا

                                   
 . د المعتصمصيق) *(
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دثه نفسـه  تحمن ، وقاهر كل ا يعنى أنه أشجع الخلفاء وأقواهمالمعتصم عليه
  .للمساس باستقرار الدولة

علـى الدولـة الـذين دفعـتهم      اآلخرينأحد الثائرين  رزياالماوكان   
أجزاء من أراضيها لحسابهم  عنها ونهبشعوبيتهم الفارسية لمحاولة الخروج 

  .الخاص
الدولـة العباسـية فـى عصـر      ويصف الجاحظ ثورة المازيار على  
، مازيـار ملـك   فمن ذلـك : "وقضاء المعتصم عليها وعليه بقوله، المعتصم

القـالع  وسبى وتمكـن مـن تلـك    ، رستان، بعد أن تغلب، وقتل، وتهضمبط
  .)٢٥("رة، حتى ظفر به وقتله وصلبهوالجبال والمضائق المنيعة، والسبل الوع

لمازيـار أن  اوالمالحظ من كالم الجاحظ حول عقاب الدولة لبابـك و   
الدولة العباسية عندما كانت تقبض على هؤالء الشعوبيين الثائرين عليها كانت 

ثثهم من خـالل  جمثل بتثم  ،ولكنها كانت تنكل بهم قبل ذلك ،ال تكتفي بقتلهم
، وذلك حتى يكونوا عبرة لكل من تسول لـه نفسـه   وتقطيعهاحرقها صلبها و

  .خروج على الدولة أو الثورة عليهاال
لشعوبيين الثائرين على االجاحظ فى تتبعه  أنومن الجدير بالذكر هنا   

 كـالمقنع الخراسـانى وبابـك الخرمـى     الدولة فى مشرق العالم اإلسـالمي 
مفادهـا أن   ؛بنتيجةأن يخرج لثائرين عليها فى مغربه قد حاول والمازيار وا
ي تكثر فـى المغـرب   نشقاقات واالنقسامات داخل العالم اإلسالمالثورات واال

تـه  ، ولكنها فى المشرق تميل إلى الثورة  على اإلسالم ودولعنها فى المشرق
، أما فى المغرب فيكتفى الثائرون بـالخروج  ومحاولة اقتالعهما من جذورهما

: ذلـك  ى، يقول الجاحظ فالضالالتوإظهار بعض البدع وعن سلطة الدولة 
، إال أن أهـل  رب إال أكثر من الفرقة فى المشـرق وال أعلم الفرقة فى المغ"

لخارجى فى المشرق ا، وا لم يزيدوا على البدعة والضاللةخرجوالمغرب إذا 
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 )**(واإلصبهبذ ) *(، مثل المقنع وشيبان يرضى بذلك حتى يجوزه إلى الكفرال
  .)٢٦("وبابك وهذا الضرب

كثرة الفرقـة فـى المغـرب عـن     ولعل تعليل ما ذكره الجاحظ عن 
ل المغرب من البربر وهم مـن الصـعب السـيطرة علـيهم     هأن أ، المشرق

، فكانوا كلما لتى تتأبى على االستقرار والخضوعللطبيعة البدوية التى فيهم وا
أن يثـوروا علـى    نقهرهم جيش من جيوش المسلمين ما يلبثون بعـد حـي  

  .روا من الطاعةفلحاكمة لهم ويخرجوا عليها وينالحكومة ا
أنهم لهذه الطبيعة البدوية فيهم ، كانوا بعد إسالمهم ال يشـتطون    اكم
  .تعاليم اإلسالم ومنهجه عن فى البعد 

أما أهل المشرق فقد كانت لهم قبـل اإلسـالم حضـارات عريقـة     
ـ ، وكانت لهـم ديانـات كال  ضارة البابليةكالحضارة الفارسية والح  يةتزرادش

 ،لدولة اإلسالمية لم ينسـوا كـل هـذا   تهم ار، وعندما قهوالمزدكيه والمانوية
أبناء فارس وما جاورها من بالد المشرق متـأثرين بالـدوافع    بعضوعمل 

أكان الشعوبية على الخروج على الدولة اإلسالمية وهدم مبادئ اإلسالم سواء 
لى شاكلته من الثوار على بالمواجهة المباشرة كما كان حال بابك ومن عذلك 

ية الذي كان يعمل فى الخفاء والـذي كـان   بوشعمن خالل تيار ال مالدولة ، أ
  .ظاهروا باإلسالم وأبطنوا الزندقةيكنه بعض أهل البالد المفتوحة الذين ت

ولكل هذا فقد كانت الثورة فى المشرق ال تعنى محاولـة االنقـالب   
ـ  سياسى على الدولة العباسية فحسب، بلال محاولـة النيـل مـن     اتعنى أيض

  .اإلسالم وإعالن الزندقة

                                   
 .أحد الخوارج خرج أيام مروان بن محمد ) *(
 .قائد فارسى أثناء الفتوحات اإلسالمية ) **(
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ة الشعوبيين الثائرين على الدولـة، وإنمـا   ولم يكتف الجاحظ بمواجه
هؤالء الشعوبيين الذين اندمجوا فى الدولة العباسية ونـالوا أكبـر   اواجه أيض 

 ا، فحاولوا من خالل مناصبهم استعادة األمجاد الفارسـية هاألدوار السياسية في
  .وإفساد تراث العرب وقيمهم 

ل القول فى كتبه حول هؤالء الرمـوز السياسـيين   والجاحظ ال يفص
تأييد الشعوبية وعناصرها؛ فهو يفضل أن يعرض مناصبهم فى الذين استغلوا 

لـبعض األعـالم    بالجدال والنقاش عرضتمن أن يالشعوبية ويناقشها أفكار 
ادون بهذه األفكار الشعوبية نم الذين ي؛ ألن هؤالء األعال)*(والرموز الشعوبيين

، فكانت طريقـة الجـاحظ فـى    نفسها، ويأتي غيرهم يردد أقوالهم ونيفنقد 
االهتمام باألفكار والدعاوى الشعوبية والرد عليها أفضل بكثير مـن مجـرد   

  .الصدام مع بعض األعالم الشعوبيين
ـ  اثم إن كثير   ة كـانوا  من هؤالء األعالم الشعوبيين فى مجال السياس

، وليس من الكياسة للجاحظ أو لغيره من الكتاب ى فى الدولةفى مناصب كبر
  موا بمثل هؤالء الرجال ذوى المناصـب الكبيـرة   دالمؤيدين للعرب أن يصط

  .فى الدولة 
مـن   انجد الجاحظ يعرض أحيانً -كل هذا على الرغم من  -ولكننا 

ـ      ار فـى الدولـة   طرف خفي لما كان يقوم به بعض هـؤالء الرجـال الكب
ـ  اءوا منهـا ،  من الفرس من أفعال معادية للعرب أو لما يخص بيئتهم التى ج

  .وهى الجزيرة العربية

                                   
  القـاهرة،  . الجدل والقص فى النثـر العباسـى   :عبد اهللا التطاوى. د: راجع فى هذا) *(

مفاهيم الجماليـة  : ميشال عاصى. ود ،٨٣م، ص١٩٨٨زيع، دار الثقافة والنشر والتو
 .١٧٨م، ص١٩٨١، ٢بيروت، مؤسسة نوفل، ط. والنقد فى أدب الجاحظ
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ومن ذلك إشارة الجاحظ إلى ما كان يبطنه طبيبان كبيران مختصـان  
، من عـداء للعـرب ولإلسـالم    – هما سلمويه وابن ماسويه –بعالج الخلفاء 

  لمشـهور  سفينة الصحراء للعـرب ا  –مل ورمزا لهذه الكراهية ، ببغض الج
   .)٢٧(  فى الكتب بأن راكبه النبى

، وخـدماتهم  أن البرامكة مـع مزايـاهم الكثيـرة    الحظ الجاحظ امك
) ٢٨(والتى ذكرها الجاحظ فى أكثر من موضع  ،العظيمة للدولة

مع كل  - أنهم -
ـ  ،لم يستطيعوا أن ينحوا ميولهم الفارسية –هذا  ا يتعلـق  وكراهيتهم لبعض م

ـ  بالعرب من حيوانات وعادات  ذه فى األكل والشرب، ومن ذلك عرضـه له
فقدم عليه رجل مـن   ،بالفضل بن يحيى اخاص كان بشر بن المعتمر: "الرواية

ا إلى الفضـل ليكرمـه   اليه، وهو أحد بنى هالل بن عامر، فمضى به يوممو
ذمـه،   ل في، فأفرط الفضالمائدة، فذكروا الضب ومن يأكله، وحضرت بذلك

، وغاظـه  ا غيـره لهاللي فلم ير على المائدة عربي، ونظر اوتابعه القوم بذلك
، ليتخذ لـه  تى بصحفة مآلنة من فراخ الزنابيركالمهم، فلم يلبث الفضل أن أ

فلـم يشـك    –والدبر والنحل عند العرب أجناس من الذبان  –ماورد زمنها ب
الهاللى أن الذى رأى من ذوكان الفضل حـين ولـى   . شوشحالان البيوت وب

ن يتشهاها فتطلب ، فلما قدم العراق كاسان استظرف بها بزماورد الزنابيرخرا
وخرج يهجوه ويهجـوهم  . )٢٩("، فشمت الهاللي به وبأصحابهله من كل مكان

  .الذبان كما سخروا منه ألكله الضببأكلهم 
ه من وواضح من هذه الرواية أن الفضل بن يحيى البرمكى ومن مع

وفى  ه إال الطعن فى العربالفرس لم يقصدوا بذم الضب وذم من يأكل
، ية الواضحة، وأرادوا إثارة األعرابي الذى يجالسهم بمثل هذه السخرمآكلهم

وتشفى من خصومه حين  ولكن هذا األعرابي بذكائه وبالغته انتصر لنفسه
م التى ينفر منها العربي كالذِّمن مآكله اسخر هو أيضانب.  
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  فى كتب الجاحظ التـى وصـلتنا    -وليس فى أيدينا أى إشارة أخرى 
علـى أن نكبـة   بها دل نستما  –أو فى أى مصدر آخر فيه نصوص للجاحظ 

الرشيد للبرامكة كان من أسبابها مثل هذه الميول الشـعوبية التـى وضـحها    
المؤرخون والباحثون فى اجتذاب البرامكة للكتاب الفارسـيين ذوى الميـول   

نهم ، واحتضاالمثالب بهم كتفعوبية إليهم وتشجيعهم على الكيد للعرب بتأليالش
، وكذلك فى مؤازرتهم لـبعض الزعمـاء العلـويين    الشعوبيين الفرس األدباء

  .)٣٠(ن بالدولة العباسية للقضاء عليهاالمتربصي
  من رجال الدولة البارزين الذين حـاولوا الكيـد    اوكان األفشين أيض

، وذلك أنه بعد أن استطاع األفشين القضـاء علـى   المعتصمها للدولة ولخليفت
الثورة البابكية والقبض على بابك، غرتـه نفسـه فحـاول أن يتعـاون مـع      

، حاكم الطبرستان لعمل االضطرابات فى الدولة بغيـة أن ينفصـل   رالمازيا
فقد اكتشف المعتصـم   ،لم يتم له ما أرادببعض أجزاء منها كخراسان، ولكن 

ظهـرت شـعوبيته فـى عدائـه للعـرب       ه، وفى المحاكمحاكمهتخطيطه و
  .)٣١(لذا استحق عقاب المعتصم له بقتلهو ؛واإلسـالم

على أنه أحـد  ن فشيوالجاحظ يذكر خالل رسالته فى الجد والهزل األ
ـ   : الخارجين على الدولة؛ ولذا يقـول   د أو يغضـب ال يجـب أن يحـزن أح

  .) ٣٢(على يد المعتصم هلمصرع
 لجاحظ ما يدل على شعوبية األفشينيذكر ا وفى موضع آخر

   :األفشين يقول وكان" :حة ضد العرب، وذلك فى قول الجاحظالواض
  .)٣٣( "عظمائهم بالدبوس ءوسرت بالعرب شدخت رفإذا ظ

 
حاصر الجـاحظ  ، ويفيه النشاط الشعوب رهأما المجال الثانى الذى ظ

شـعوبيون فـى   ، ويتمثل فيما كان يقوم به اللدينىفيه الشعوبية، فهو المجال ا
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والمزدكية ة ج تعاليم األديان الفارسية كالزرادشتيمز خفاء وتستر من محاولة
رآن الكريم متفقة مـع هـذه   من خالل وضع تفسيرات للق ؛والمانوية باإلسالم

يظهر فيها وجوه للشبه مع ما   يوضع أحاديث على لسان النبو، )٣٤(األديان
فـى   ،العمل على نشر األديـان الفارسـية  ، وبه هذه األديان الفارسية تنادى

لإلسالم بالطعن فى آيات القرآن الكريم من خالل  دوالكي ،وضوح ودون تستر
  .اتضقإظهار ما يتوهمونه فيها من آيات متنا

بـل  " بقوله  )*(ضح الجاحظ مسالك الزنادقة فى الطعن فى اإلسالمووي
، بارألخا دون، ويولفى القرآن صنفون د كانوا يقف خاصةفى الزندقة ال شبهة 
 ، وعـن  ه، ويسألون عن متشـابه فى األمصار ويطعنون فى القرآن ويبثونها

، ويضعون الكتب على أهله وليس شئ مما ذكرنا يستطيع دفعه هوعام هخاص
ولم يخف على الجاحظ أن هؤالء الزنادقـة   .)٣٥("يوال معاند ذك ،بىغجاهل 

 )٣٦(نجده يربط بين الشعوبية والزندقـة ولذا  ؛سالم شعوبيوناإلالطاعنين فى 
، أو يتهم أحد الناس بإحدى خرىقرينتان تذكر إحداهما فتذكر األ هماحتى كأن

  .أن تلصق به التهمة األخرى –فى الغالب  –التهمتين فال يلبث 
ارتاب باإلسالم إنما كان أول ذلك رأى فإن عامة من : "يقول الجاحظ

ادى فيه، وطول الجدال المؤدى إلى القتال، فإذا أبغـض شـيًئا   مالتالشعوبية و
بغـض تلـك   أ، وإذا أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيـرة ، وإن أبغض أهله

  ت تنتقـل بـه  الفـال تـزال الحـا   . بغض تلك الجزيـرة أالجزيرة أحب من 
  ، ؛ إذ كانـت العـرب هـى التـى جـاءت بـه      حتى ينسلخ مـن اإلسـالم  

  .)٣٧("وةدوالقوكانوا السلف 

                                   
  : نظرا،  زنادقةمواجهة مع ال  الفرقوبصفة عامة فقد كان المعتزلة من أكثر ) *(

L. GARDET ILM AL – KALAM, IN ENCYCLOPAEDIA OF 
ISLAM, NEW EDITION, LEIDEN, 1971, P.1149 .  
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ألنه يوضح لنـا أن   ؛وكالم الجاحظ فى هذا النص فى منتهى األهمية
لمتمثلة فى كراهية اإلسـالم  طريق الشعوبية قد يصل بمن يسلكه إلى الزندقة ا

: ة بين الشعوبية والزندقة فـى قولـه  الصل ه، كما يؤكد الجاحظ على هذونبيه
، ممـن فـتح   هوأصـحاب   نبىل الآلالمبغضون  ةمردي دوالشعوبية واآلزا"

   )٣٨("عيشـهم  ة، تزيـد فـى جشـوب   ، وقتل المجوس، وجاء باإلسـالم الفتوح
  .طعمهم ومشربهمعيش العرب من خالل وصفهم سوء مأى 

مـن   رب يتمثل أساسـا عوفى هذا النص يتضح أن العداء الشعوبى لل
خالل النظرة للعرب على أنهم غزاة ال فاتحون جاءوا لهداية أهـالى الـبالد   

دين اإلسالم ؛ كما أن هذا العداء الشعوبى للعرب ، سببه األساسـي  المفتوحة ل
  .الدين الذى يبطنه أكثر الشعوبيينمحاولتهم القضاء على المجوسية 

دقة يتسـترون بادعـاء   ازن –فى الغالب  –وهكذا نرى أن الشعوبيين 
وقـد كانـت العقائـد الثنويـة     ، أو يجاهرون بالزندقة دون أى ستاراإلسالم 
  .)٣٩(يستمد منه الزنادقة زادهم وفكرهمأكبر ما  الفارسية

على أن الجاحظ لم يفته أن يذكر أن االتهام بالزندقة لم يكن فى كـل  
إلسـالم  أو إظهـار ا ة ونتيجة السير فى طريق الشـعوبية،  األحوال عن حقيق

الزندقة قـد يكـون نتيجـة    ، بل إنه يرى أن االتهام باألديان الفارسية وإخفاء
واالجتماعيـة، أو اإلسـراف فـى المجـون     أواألدبية أياسية السللخصومات 

  .والخالعة
ومن األمثلة التى يعرضها الجاحظ لالتهام بالزندقة ألغراض سياسية 
ما ذكره عن هشام بن عبد الملك بن مروان فى محاولته التشنيع على الوليـد  

فـى  را من الزنادقة، يقول الجـاحظ  فبن يزيد ولى العهد بعده بأنه يصحب نا
عبـد اهللا  : ء الخطبـاء الشعرا نىألعلى الشيباابنو عبد : ومن البرصان: "ذلك

بـن   ك بعث بهم إلى يوسفلالم عبدوكان هشام بن  .، وأخوهماوعبد الصمد
نوا أصحاب الوليد بن يزيد وخاصته، والوليد يومئـذ القـائم بعـد    ، وكاعمر
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  علـيهم إال بمقـدار    نيطَ، فَم يوسف بن عمر إلى محمد بن نباتة، فدفعههشام
: هم منه الطعام فأطعمهم ولم يسقهم، فلما أجهدهم العطش صاحواما يدخل علي

وأسماؤنا عبد " عبد األعلى"إنا مسلمون أال ترى اسم أبينا  رسول اهللا يا سمى
  . ثم اسودوا، ثم برصوا، ثم سلخوا؟ فلم يمسوا حتى اسودوا اهللا، وعبد الصمد

  بعث بهم إلى يوسف على أنهم زنادقـة ،  اوإنما قالوا ذلك ألن هشام 
  .)٤٠("وأراد بذلك التشنيع على الوليد

بعض ادعاءات الشـعراء علـى خصـومهم     كما أن الجاحظ يعرض  
٤١(تشويه صـورتهم بالزندقة رغبة فى االنتقام منهم و اكاتهام بعضهم بعض(.  

 ،نهـا ألنه يعرف الغرض م ؛ع بتصديق مثل هذه االتهاماترتسوالجاحظ ال ي
  .ة المالحاة والتحريش بين الشعراءال نتيجإوأنها ليست 

يضاف لكل هذا أن الجاحظ كان ممن ال يتسرعون فى الحكم بالزندقة   
ـ     ، النـاس بـين   اا واضـح على الناس مادام المتهمون بها لم يعلنوهـا إعالنً

ويعيب الجاحظ على . )٤٢(الزندقة عليهم غير واضحة وكافية دامت قرائن وما
   صى ورمى النـاس بـالجبر  المتكلمين أنهم يتسرعون بإكفار أهل المعا بعض

  .)٤٣(لتعطيل، أو بالزندقةبا أو
 

الذى واجه الجاحظ فيه الشـعوبية فهـو المجـال     أما المجال األخير
ألنه رد من خالله على  ؛مواهب الجاحظ األدبية والبالغية، وفيه تجلت دبياأل

وشـعرهم، وأنسـابهم    عوبية على العرب فى لغتهم وخطـابتهم ادعاءات الش
وبيون فيه كتـب المثالـب علـى    ، وما إلى ذلك مما جرد الشعوفنون قتالهم

  .العرب
  ة فى حملة كشف الجاحظ فى المجال األدبى عن الوجوه الشعوبي اأيض

ن امتزجوا بـالمجتمع الـذى   ، واألدباء والشعراء الذياألخبار ورواة األشعار
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  ، محاولة النيـل مـن الثقافـة العربيـة    ، ونبه ألساليبهم الخبيثة فى فيه عاش
  .هم إعالء الميراث الفارسى القديمأو محاولت

 
ذكرنا أن الجاحظ كان قلما يهتم بذكر األشخاص المناصرين للتيـار    

  .الشعوبى ، وإنما كان يكتفى بعرض أفكارهم ومواجهتها وإفسادها
األدبـاء  ولكن مع هذا فالجاحظ كان يحرص على أن يـذكر بعـض     

لما كان يراه من وجوب تنبيه  ؛لهم االتهام بالشعوبية والرواة الشعوبيين ناسبا
ا يتعلـق  لمؤلفاتهم التى تحاول طمس الحقائق بتشويه العرب فى كل مالقارئ 

  .بهم من تراث وعادات ودين
  .يونس بن أبى فروة والهيثم بن عدىومن ذلك حديث الجاحظ عن 

  شـعوبيته وزندقتـه   أما عن يونس بن أبى فروة فالجاحظ ينبه إلـى  
 ،بالزندقة هوراإنه كان مش: ب الحيوان يقول، فهو فى كتافى أكثر من موضع

وقد كان كتب كتابـا لملـك   : "الجاحظ على شعوبيته وزندقته بقوله عنهويدلل 
  .)٤٤(" الروم فى مثالب العرب، وعيوب اإلسالم بزعمه

بعـد أن بـان لهـا زندقتـه      ويذكر الجاحظ أن الدولة قد طاردتـه   
  .)٤٥(سواد الكوفة تسمى النيل حتى هلك ، ولكنه اختفى فى بليدة فىوشعوبيته
، وتنويهـات  فقد كانت وقفات الجاحظ معه أكثـر  أما الهيثم بن عدى  

واألخبار بالشعر  وقد كان الهيثم عالما. كه الشعوبية متعددةسالمالجاحظ على 
 يوهو كـوف  )٤٦( ،طعن فى نسبه، وكان ياقب والمآثر واألنسابوالمثالب والمن

ـ    ثم انتقل إلى بغداد   فات علميـة  ، وكان إلى جانب ما اتصـف بـه مـن ص
  المحاضـرة ، وكانـت وفاتـه     مليح الشكل نظيف الثوب طيب الرائحة حلو

   ).٤٧(هـ ٢٠٧سنه 
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كان هشـام بـن  " :والجاحظ يؤكد على تمكنه فى علم األنساب بقوله   
نسابة، وراوية للمثالب عيابة، فإذا رأى الهيثم بـن عـدى، ذاب   د عالمة ممح

  .)٤٨("كما يذوب الرصاص فى النار
  )٤٩(.الهيثم كان يرى رأى الخوارج ذكر الجاحظ أنكما ي  
مـن   األنساب فألف عـددا بستغل الهيثم بن عدى علمه الواسع اوقد   

: العجم، يقول عنها صاحب الفهرسـت  الكتب فى مثالب العرب وتمجيد تاريخ
لب الصغير، كتاب ، كتاب المثاكتاب تاريخ العجم وبنى أمية: "من كتب الهيثم
  .)٥٠("ةكتاب مثالب ربيع ،المثالب الكبير

لكن بعض الكتـاب والمـؤرخين نقلـوا    ، وولم تصل إلينا هذه الكتب  
، وهى تدل على طعن الهيـثم فـى أنسـاب العـرب ومحاولـة      فقرات منها

  .)٥١(تشويهها
يثم السالف ذكرها والجاحظ لم يشر فى كتبه التى وصلتنا لمؤلفات اله  

، ا على العـرب له طعن فيه، ولكنه ذكر بعض كتب أخرى فى مثالب العرب
 ،كما نوه فى مناسبات كثيرة إلى روايات عن الهيثم بن عدى تجانبها الصـحة 

  .تظهر فيها نزعته الشعوبيةو
جاحظ أن الهيثم بن عدى ألـف  ففى كتاب البرصان والعرجان يذكر ال  

  . عن أصحاب العاهات واألمراض المزمنة فى العرب  كتابا
لكتاب فقد ذكرنا من قبل أنه يشير فيه إلى أما منهج الجاحظ فى هذا ا  

ا ببعض األمراض المزمنة أصحاب التميز والمواهب من العرب الذين أصيبو
ضح من بعض الصفحات التى كما يت –وأما منهج الهيثم فى كتابه  .والعاهات

ثـم يعـرض    ،فيقتصر على ذكر المرض المزمن أو العاهة – )٥٢(نشرت منه
  .ن أى ذكر لجوانب تميزهم وتفوقهمالعرب دوللمصابين به أو بها من 

بين وعرضـهما لهـذا   ولهذا االختالف الكبير بين منهج كـال الكـات    
، نجد الجاحظ يكرر فى أكثر مـن موضـع مـن كتـاب     الموضوع الحساس
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الهيثم فى كتابه حول هذا الموضـوع،  البرصان أن منهجه فيه مخالف لمنهج 
فى تسمية  تكون مسألتك إياي كتاباد خفت أن وق: "فهو يقول فى أحد مواضعه

اب الذين نهيتـك  ب، من الالعرجان والبرصان، والعميان والصمان، والحوالن
  .زهدتك فيه، وعنه

، وقد خبرتك أن لـم أرض  فى ذلك ىدهيثم بن عالوذكرت لى كتاب   
  )٥٣(".فى حياته، وال لولده بعد مماته ولم أحبه له حظا بمذهبه

احظ الهيثم بن عدى فى كتابه الذى ألفه عن بعـض  وكما حاصر الج  
أصحاب األمراض وذوى العاهات فى العرب ، وذكر فساد منهجه وشعوبيته 

التميز فـيهم  ولكنه يشير لجوانب  ،نفسهفيه ، ورد عليه بكتاب فى الموضوع 
رواياته  لكثير من ح مسالك الهيثم الشعوبية عند عرضهفإن الجاحظ قد فض -

  .)٥٤(لل على أنه بهذا متهم فى الراوية، وده فى كتبهالتى نقلها عن
يظهـر فيـه مبالغـات    ومن ذلك رواية الهيثم لحديث عن العـرب    

وأنـا أتهـم   : "جاحظ فى صحة هذا الحديث بقوله، ويشكك الوانتقاص لحياتهم
ـ  ذاهب العـرب  هذا الحديث ألن فيه ما ال يجوز أن يتكلم به عربى يعرف م

  .)٥٥("وهو من أحاديث الهثيم
   ،بيـين كما يعرض الجاحظ بعض أقوال وأخبار فى كتاب البيـان والت   

  .)٥٦( "الهيثم بن عدى لدهاوهذه األشياء و: "ثم يعلق عليها بقوله
رى أن الجاحظ يعرض كل خبر عن الهيثم على مقياس النقد نوهكذا   

ممـا  التراث العربـى   تنقيةليتضح له مدى صحته أو تزييفه ، وذلك بغرض 
  .هلتشويهفيه الشعوبيون كالهيثم بن عدى دسه يحاول 

وقد الحظ الجاحظ أن الهيثم لم يكتف بمحاولة تشويه التراث العربـى    
ا أن يهزأ من كبـار الرجـال   ، ولكنه حاول أيضاريخأخبار وت بما يحمله من

  مـن ذلـك   و، بن قـيس نف حلهم بالزعامة والكفاءة عند العرب كاألشهود مال
  هيثم بن عدى عن أبى يعقـوب الثقفـى، عـن عبـد     ال وروى: "قول الجاحظ
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قيس الكوفة مـع المصـعب بـن     نف بنألحقدم علينا ا: الملك بن عمير قال
أس كان صعل الـر : ة تذم فى رجل إال وقد رأيتها فيه، فما رأيت خصلالزبير

ئ تنـا  ،مائل الـذقن  ،أشدق ،متراكب األسنان، ذنأل، أغضف اأحجن األنف
ولكنه كان إذا تكلـم   ،لعين، خفيف العارضين، أحنف الرجلينق اخ، باالوجنة

ى عن نفسهلَّج.  
 اولوال أنه لم يجد بـد منعه ا لالبيان أيض يمنعهأن ولو استطاع الهيثم   

  .)٥٧("ل لما أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسها على حامن أن يجعل له شيًئ
  ، عربـى  الهيثم ضد العرب وكل مـا هـو   وهذا الحقد الذى يضمره  

  إلى شـعوبيته فـى جـالء    إليه و رلم يجعل الجاحظ يقف أمامه دون أن يشي
  .ودون مواربة

ا شعوبيين آخرين كتابوعلى أننا كنا ننتظر من الجاحظ أن يذكر رواة   
لـم  إلى شعوبيتهم، ولكن الجاحظ ونوهت تعرضت لهم كتب األدب والتاريخ 

  .)٥٨(وصلت إليناوعرض فيها للشعوبية ر إليهم فى كتبه التى تيش

وأما من ذكره منهم كسهل بن هارون وأبى عبيدة فلم يتعـرض لهـم   
  .  روائح االتهام بالشعوبية الذى يشتم منه دأو حتى مجرد النق ،بتهمة الشعوبية

تى يطعـن فيهـا   لنا بعض كتبه ال لتفأبو عبيده معمر بن المثنى وص  
ن يصف فيه رجال العرب الذى يحاول أ" العقفة والبررة"ككتابه  ،على العرب

٥٩("فيه بالعقوق والجحود مفيصفه ،ءووفا ا من بربغير ما عرفوا به قديم(.   
أطعمتهم رب فى الء بعض مطاعنه على العجب قتيبة كما وضح ابن   

علـى كـل هـذه     اممفح اا شديدورد عليه ابن قتيبة رد، وأنسابهم وأخبارهم
ره على العرب وكل مـا يتعلـق   ضموأظهر الحقد الشعوبى الذى ي، المطاعن

على أنها  عبيدةأبى  يةوذكر عدد كبير من المؤرخين والباحثين شعوب .)٦٠(بهم
  .)٦١(أو التهوين من شأنه مما ال يمكن إنكاره
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ومع كل هذه االتهامات واألصوات التى تؤكد شعوبية أبى عبيده فإننا   
ت الثناء واإلكبار عبارا نجد الجاحظ ال يذكره  فى أى موضع من كتبه إال مع

ـ وممن كان يرى رأى الخـوارج  ": والمديح، ومن ذلك قوله عنه  ةو عبيـد أب
ولم يكن فى األرض خـارجى  ، م من مرة، مولى تيالنحوى معمر بن المثنى

  .)٦٢(" علم بجميع العلم منهأوال جماعى 
وتتعدد نقول ، )٦٣(على أنه أحد الرواة الموثوق بهم كما يذكره الجاحظ  
بيل الثقة والتـيقن  ، يرويها على سنه فى مواضع مختلفة من مؤلفاتهع الجاحظ

  .)٦٤(لثقته بحاملها
الجاحظ إال فى مواضع قليلة كتفسيره آلية فى القرآن رأى  هولم يخالف  

كر تأويله هو لها المخالف لتأويـل  ، وذلم يحسن تأويلها ةالجاحظ أن أبا عبيد
  .) ٦٥( ةأبى عبيد
جاحظ تخلو مـن أى اتهـام   عند ال ةعبيدوهكذا نرى أن صورة أبى  
ب فـى مدحـه   نمر فى سهل بن هارون فإن الجاحظ يطأل، وكذلك ابالشعوبية

   )٦٦(ون البالغة المختلفة التى أجادها، ويصـف براعتـه وحسـن حديثـه    بفن
المـؤرخين  الكتاب وبها كثير من  ا عن شعوبيته التى اتهمهدون أن يذكر شيًئ

  .)٦٧(والباحثين
سيئة فى سهل بن هـارون   خلقيةاحظ قد كشف عن صفة على أن الج  

هى حبه للبخل، وأثبت له رسالة فى كتاب الـبخالء فـى االنتصـار للبخـل     
رأى بعض الباحثين أن الجاحظ ، )٦٨(تصاد فى النفقة ومهاجمة المسرفينواالق

ـ   ؛قد أراد بوضعها بهذا الشكل وصف سهل بالشعوبية ل ألنه ممن يؤيـد البخ
  )٦٩(.بل الكرم العربىالفارسى فى مقا

من خالل الظن الـذى   يولكن هذا االتهام لسهل من قبل الجاحظ يأت  
  .ترضه الباحثون ال اليقين الذى تؤكده النصوص الواضحة الداللة في
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فعلى كل األحوال ال يوجد بين أيدينا نص صريح يتهم الجاحظ فيـه    
   .بالشعوبية سهالً

 ةع الشعوبية فى أبـى عبيـد  زللنوا وفى ظنى أن الجاحظ كان مدركًا  
بقوله  ولكنه لم يشر إليها عمالً، لشهرة اتهام كل منهما بها وسهل بن هارون،

  . )٧٠(الكالمحرمة فى لمن يشاركه  اإلساءةب حفى أنه ال ي
، وكان الجاحظ يجل شـيوخه  للجاحظ اخاصة أن أبا عبيده كان شيخً  
  مـا جلـس إليـه    الـذى طال  هسهل بن هارون كـان صـديق  و. )٧١(وأساتذته

  .)٧٢(وتحدث معه
، التجريح والتشهير بالعلماء هكن من طبعييضاف لهذا أن الجاحظ لم   

ا لهذه الصفة فيه عند تعرضه لبعض المسائل التى يرددهـا  وقد نبه هو كثير
فيكتفى عند ذلك بعـرض هـذه    ،فيها همراءآبعض العلماء وينكر هو عليهم 

  .)٧٣(يأخذ هو فى الرد عليهاليها، ثم اآلراء دون ذكر أسماء قائ
 

وجدير بالذكر هنا أن الجاحظ كان يفرق بـين النقـد الفنـى والنقـد     
  ، باء المتهمين بالشـعوبية والزندقـة  األخالقى عند الحكم على الشعراء واألد
ـ يفهو حين تعرضه لشعرهم وأدبهم كان    ة وبالغيـة  ذكر ما فيه من مزايا فني

تنافى الدين  كان ينقد ما فيه من عباراتنفسه الوقت  ، وفىأو أى قصور فنى
 .تدعو إلى المجون والعبث والتهتك ، أو ما فيه من أقوالالحنيف أو تسئ إليه

وكان يلوم الشعراء الذين يصدر عنهم مثل هذه األقوال ، ويوجه إليهم نقـده  
  التعبيرات التـى يشـتم منهـا    ذكر م الداعى إلى العفة فى الخلق وعدالخلقي 

  .الكفر واإللحاد 
بـن   ولتوضيح ذلك نجد أن الجاحظ يذكر ما يدل على شعوبية بشار  

، كما يعرض )٧٤(إياهم خاصة أهل خراسان منهملفرس ومديحه ابرد فى حبه 
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لنـار علـى   كتفضيله ا ،بعض أفكاره الشعوبية وزندقته التى ذكرها فى شعره
ـ إبليس فـى تقـديم النـار علـى الطـين      األرض وتصويبه رأى    ه، وإيمان

  .)٧٥(بالرجعة
التى تـدل علـى    آلرائهولكن اقتناع الجاحظ بشعوبية بشار ، وذكره   

فـى  القمـم   أعلى يبشار الشعرية ه ةزندقته لم يمنعاه من أن يذكر أن موهب
ل ا إلى جوار شـعر الفحـو  ا شامخًوأن شعره يقف مستوي ،دينالشعراء المولَّ

والمطبوعون على " :دمين عليه من شعراء العرب، يقول الجاحظ فى ذلكالمتق
بشار العقيلى والسيد الحميري وأبو العتاهية وابـن أبـى   الشعر من المولدين 

، وخلـف  الخاسر اس فى هذا الباب يحيى بن نوفل وسلمناوقد ذكر ال .ةينعي
، وبشـار  أولى بالطبع مـن هـؤالء   يحقالبن خليفة وأبان بن عبد الحميد الا

خر علـى أنـه مـن    آا فى موضع كما يذكر الجاحظ بشار، )٧٦("أطبعهم كلهم
  .نيةففى الصور ال اوابتكار أى تجديدا ؛)٧٧(شعراء المولدين بديعاالأصوب 
من بشار فى تفرقته بين النظر إليه من حيـث  نفسه وموقف الجاحظ   

، ألبـى نـواس   الجاحظ ةنجده فى نظر –الفن والنظر إليه من حيث األخالق 
ويشير الجاحظ إلى أبيات لـه تـدل    ،)٧٨(خر ال يخفى اتهامه بالشعوبيةآلفهو ا

كما يذكر الجاحظ ما فى شعر أبى نـواس  ، )٧٩(إلى ضاللها وينبهعلى الكفر 
ويـذكر   اهللا، هزل ماجن عابث وما فيه من تهتك بذكر اللواط الذى حرمغمن 

واط اللذين أكثر فيهما أبو نـواس  بذكر الل التهتكالجاحظ أن هذا الغزل وذاك 
العـرب   هومن على شاكلته من شعراء الشعوبية المعاصرين له مما لم يعرف

  .)٨٠(القدماء
الشعوبية  مجون شعراءوعلى عفة شعراء العرب القدماء  للوذلك ليد  

  .المعاصرين له وتهتكهم 
فى نقده لشعر أبى نـواس   األخالقييترك الجانب حين ولكن الجاحظ   

ن شأنه بين شعراء عصره فإنه يعلى من قدره ويرفع م ،الجانب الفنى فيه إلى
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ـ ، ويرى أنه من أفضل أومن تقدمه   ، بشـار  بعـد داذ الشـعراء المولـدين   ف
عنه ومن على شاكلته من الشعراء المولدين البارزين يجاهد  هوفى سبيل دفاع

هجنون ويزرون أولئك النقاد الذين ال يستحسنون إال الشعر العربى القديم ويست
   )*(وأنا كتبـت لـك رجـزه   ": ، يقول الجاحظ فى ذلكحدثمبكل ما هو جديد 

، وعـرف  ب بالكالب زمانًاع، وكان قد لراوية ا، ألنه كان عالمفى هذا الباب
، وصـفات الكـالب   فه األعراب، وذلك موجود فـى شـعره  منها ما ال تعر

، بالصـنعة  حذقوالالسبك  ةهذا مع جودة الطبع وجوده، فى أراجيز قصاةمست
صبية، أو ترى أن أهل إال أن تعترض عليك فيه الع ،وإن تأملت شعره فضلته

عترض هذا البـاب  افإن ، وأن المولدين ال يقاربونهم فى شئ، البدو أبدا أشعر
  . )٨١("ت مغرباعليك فإنك ال تبصر الحق من الباطل ما دم

فيفضل  ،لهلشعرية ألبى نواس والمه تكما يوازن الجاحظ بين أبيا
  شعر أوأبيات أبى نواس على أنه مولد شاطر : "، ويقولأبيات أبى نواس

  .)٨٢("هلهل فى إطراف المجلس بكليب أخيهر المعمن ش
تهم ان الجاحظ حين تناوله ألى شاعر من الشعراء سواء أوهكذا ش

ية تخالف ما عليه جماعة بأى ميول دينية وخلق بالشعوبية أم بالزندقة أم
يفرق فى حكمه على أى منهم بين النقد الفنى والنقد  دائما وأبدا و، فهالمسلمين
  .)٨٣(ياألخالق

  
  
  
  
  

                                   
  .نواس اأى أب) *(
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، ١٧ - ١/١٦ ،رسالة مناقـب التـرك  . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )١(

دار نهضـة   .ثقافية بين العرب والفـرس  تيارات  ،وفىحأحمد ال. د :اوانظر أيض
  .١٥١ صم ،  ١٩٧٨/هـ  ١٣٩٨، ٣طبع والنشر، ط مصر لل

 .١/١٥ ،رسالة مناقب الترك. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٢(
ـ من ،"أدب الجاحظ فى صلته بعصره"بحث بعنوان . سعيد منصور. د )٣( ور ضـمن  ش

، وانظر ٣٠٢ –٣٠١ص م، ١٩٨٥اإلسكندرية، كتاب دراسات فى النثر العربى ، 
٢/٢١، ١٥، ط القاهرة، دار المعارف. يث األربعاءحد :طه حسين. ا دأيض .  

    . ٣/٣٦٦ ،البيان والتبيين )٤(
  .٢/٢٥٢ ،كتاب البغال. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٥(
  .١٤٢البخالء، ص )٦(
  .      ٣٠٥البرصان والعرجان ، ص )٧(
. اعتنى بنشره وترجمته كلمان هـوار . البدء والتأريخ: المطهر بن طاهر المقدسى )٨(

 ،، دار المعرفـة ط بيـروت . والفهرسـت  ، ١٠٥ ، ٥/١٠٤م، ١٨٩٩ايز، طبعة ب
لجذور التاريخية للشعوبية ، ، وا٧٦، والعصر العباسي األول، ص  ٤٧٣، ١٧٥ص
  .٢٠٤-٢٠٣والشعوبية واألدب أبعاد ومضمونات، ص، ٢٧٧ –٢٧٦، ٤٩ ،٤٨ص

  .٣٠١/ ٢ ،كتاب البغال .تحقيق عبد السالم هارون .رسائل الجاحظ )٩(
 . ٣٦٨ – ٦/٣٦٧ ،الحيوان )١٠(
  .٥/٢١١٢ ،، ومعجم األدباء ٣٤٧ – ٦/٣٤٦؛  ٣/٩ المصدر السابق، )١١(
ـ القـاهرة ، المكت . بين العرب والعجـم   األدبيالصراع . محمد نبيه حجاب . د )١٢( ة ب

  . ١٢٥م ، ص  ١٩٦٣الثقافية ، سبتمبر 
العصـر العباسـى   (والدينى والثقافى السياسى  اإلسالمتاريخ : حسن إبراهيم حسن  )١٣(

  .١٠٣ - ١٠٢/  ٢ م،١٩٤٨، ٢مكتبة النهضة المصرية، ط). األول
  .٣٩٨ – ٣٩٧البرصان والعرجان ، ص   )١٤(
 .                 ١٠٣-٣/١٠٢ ،البيان والتبيين )١٥(
  .                     ٣٩٩البرصان والعرجان ، ص  )١٦(
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. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). تاريخ  األمم والملوك(تاريخ الطبرى : الطبرى )١٧(
  . ٩/١١م، ١٩٧٩، ٤رة، دار المعارف، طالقاه

قدم له وعلـق عليـه   . فى ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة : ىردابن تغرى ب )١٨(
ـ ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط. محمد حسين شمس الدين  م،١٩٩٢/ هـ

٢/٢٩٠ .  
دار المعـارف  . الثورة البابكية فـى األدب العربـي  . عبد المحسن عاطف سالم. د )١٩(

  .٩٣-٩٢، ص م١٩٦٩بمصر، 
  .٩٣المرجع السابق ص  )٢٠(
  . ٢/١٠٥ ،تاريخ اإلسالم السياسى )٢١(
  . ٣٩٨البرصان والعرجان ، ص  )٢٢(
    . ٥٢البخالء ، ص  )٢٣(
 .محمد محمـود الـدروبى  . دتحقيق . رسالة فى مناقب خلفاء بنى العباس: الجاحظ )٢٤(

/ هـ١٤٢٣ ،الكويت، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الحولية الثانية والعشرون
  . ٧٢ص  م،٢٠٠٢

  .  ٧٢، ص المصدر السابق )٢٥(
   ،مـن كتابـه األوطـان والبلـدان    . تحقيق عبد السـالم هـارون  . رسائل الجاحظ )٢٦(

١٣٥ - ٤/١٣٤.  
  .١/٢٤٦ ،الحيوان )٢٧(
  حققهـا وقـدم لهـا    : فصول مختارة ألبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الجاحظ )٢٨(

الحصـرى  و، ٥٧م، ص٢٠٠٢، ١عمان، دار البشير، ط. محمد محمود الدروبى. د
  القـاهرة،  . تحقيق علـى محمـد البجـاوى   . زهر اآلداب وثمر األلباب: القيروانى

، والنجـوم  ١/٤٩٨ت،.بى الحلبى وشـركاه، ال دار إحياء الكتب العربية، عيسى البا
. ة فى من ولى السلطنة والخالفةفورد اللطام: ، وابن تغرى بردى٢/١٨٠الزاهرة، 

القاهرة، مطبعة دار الكتب . د عبد العزيز أحمدنبيل محم. تحقيق ودراسة وتعليق د
تحقيق محمد محيى الدين . تاريخ الخلفاء: السيوطىو، ١/١٣٤م، ١٩٩٧المصرية، 
  .٢٨٦ت، ص.القاهرة، ال. عبد الحميد

  . ٩١  - ٦/٩٠الحيوان،  )٢٩(
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، ل، والعصر العباسـى األو  ٤٧٣، ١٧٥، ص ، دار المعرفةبيروت .ط، الفهرست )٣٠(
، والجذور التاريخيـة للشـعوبية ،    ١٠-٩ص  الثانى، ، والعصر العباسى٧٦ص 
. المجتمع العربى ومناهضـة الشـعوبية  : إبراهيم أحمد العدوى. ، ود٤٩-٤٨ص 

  ، والشعوبية  ٨٢-٨١ص ، م١٩٦١القاهرة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة، 
مية فـى العصـر العباسـى األول ،    وأثرها االجتماعي والسياسي فى الحياة اإلسال

  .     ٢٠٤، صأبعاد مضمونات واألدب، والشعوبية  ٢٧٧ - ٢٧٦ص
  تـاريخ الطبـرى،   : المراجـع التاليـة  وته فى المصادر مفشين ومحاكاأل انظر عن )٣١(

: ، وأبو الفرج األصـفهانى ٣٠١، ٢٩٦-٢/٢٩٥، والنجوم الزاهرة،  ١١٤– ٩/٨٠
ـ . تحقيق نخبة من المحققين. األغانى  ٨/٢٥٠اب، طبعة الهيئة المصرية العامة للكت

تاريخ المذاهب اإلسالمية فى السياسة والعقائد وتـاريخ  : ، ومحمد أبو زهرة٢٥١–
، والشعوبية وأثرهـا  ١٥١ص ت، .القاهرة، دار الفكر العربى، ال. المذاهب الفقهية

، ١٤٩االجتماعى والسياسى فى الحياة اإلسالمية فى العصر العباسـى األول ، ص  
ـ دقة والشعوبية وانتصار اإلسالم والعروبـة عليه الزن: سميرة مختار الليثى. ود . ام

، ومظاهر الشعوبية فى األدب ١٦٤، ص م١٩٦٨القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 
 . ٣٧١صالعربى، 

  . ١/٢٣٥رسالة فى الجد والهزل، . تحقيق عبد السالم هارون . رسائل الجاحظ  )٣٢(
  . ٣/٥٨ ،البيان والتبيين )٣٣(
. زلةعتالم دالفكر السياسى عن: ، ونجاح محسن٧٣الجذور التاريخية للشعوبية، ص  )٣٤(

الفلسـفة العربيـة    :معلى أبو ملح. ، ود٢٢٧ – ٢٢٦القاهرة، دار المعارف، ص 
ـ ١٤١٤، ١طز الدين للطباعة والنشـر  ع ةمؤسس، بيروت. مشكالت وحلول  /هـ

  .٢٩، ص م١٩٩٤
 .٣/٢٧٨النبوة،  جمن كتابه فى حج. تحقيق عبد السالم هارون . رسائل الجاحظ  )٣٥(
 .١/١٦١ضحى اإلسالم، . أحمد أمين: نظراوفى تعريف الزندقة وعرض أنواعها  )٣٦(

تحقيق . مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودى: وانظر فى تعريف الزندقة أيضاً
، ٢٥١ – ١/٢٥٠ت،.بيروت، المكتبة اإلسالمية، ال. محمد محيى الدين عبد الحميد

  .١/٤٤٢، ، لماسنيونمادة زندقة ،عبالش طبعة كتاب، ودائرة المعارف اإلسالمية 
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 بطنون والجاحظ حين يذكر الزنادقة فإنه يقصد بهم أولئك الذين يظهرون اإلسالم وي
من كتابه فى . تحقيق عبد السالم هارون  .رسائل الجاحظ :انظر. غيره من األديان

  . ٣١٦ – ٣١٥/  ٣الرد على النصارى، 
ا ارتباط الشعوبية بالزندقة، ولعلـه قـد   وقد الحظ ابن قتيبة أيض .٧/٢٠٢الحيوان،  )٣٧(

  .تأثر فى ذلك بالجاحظ
. كتاب منشور ضمن رسائل البلغاء. العرب أو الرد على الشعوبية: ابن قتيبة: نظرا

القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر،   . جمع وتحقيق محمد كرد على
  . ٣٤٤م، ص١٩٤٦/ هـ١٣٦٥، ٣ط

  .  ٢٢٨البخالء ، ص  )٣٨(
ضمن منشور ، "أدب الجاحظ فى صلته بعصره " ان بحث بعنو: منصور سعيد . د )٣٩(

  . ٣٠٣، ص كتاب دراسات فى النثر العربى
  . ١٣٠البرصان والعرجان ، ص  )٤٠(
  .٤٥٤ – ٤/٤٤٩ ،الحيوان )٤١(
  . ٤/٤٥١ مصدر السابق،ال )٤٢(
  . ١/١٧٤ المصدر السابق، )٤٣(
  . ٤/٤٤٨، المصدر السابق )٤٤(
  أخـالق الكتـاب،    مب ذكتـا . تحقيـق عبـد السـالم هـارون     . رسائل الجاحظ )٤٥(

٢٠٣ – ٢/٢٠٢ .  
  .١٤٥بيروت، دار المعرفة، ص . الفهرست ط  )٤٦(
  .٢/٢٣٠النجوم الزاهرة،  )٤٧(
  .١/١٣٢البيان والتبيين،  )٤٨(
كان يقـف   ة، وإذا ما راعينا أن خارجيا آخر هو أبو عبيد١/٣٤٧المصدر السابق،  )٤٩(

راث العربى كبار الشعوبيين الذين يحاولون العبث بالتصف مع الهيثم بن عدى فى 
كتـاب العـرب أو الـرد علـى     . غاءرسائل البل: نظرا -والقيم والعادات العربية 

نتحلوا مذهب اكان لنا أن نزعم أن بعض الشعوبيين  - ٣٥١ -٣٤٧، ص الشعوبية
الخوارج الذي يدعو إلى الثورة على السلطة الحاكمة أمويـة كانـت أو عباسـية ،    

  . دواعى االضطراب فى األمة شر نرض القضاء على النفوذ العربى وغب
  .١٤٥ص  معرفة،البيرووت، دار . الفهرست، ط )٥٠(
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، وشرح نهـج البالغـة،    ١/١٣ب فى األغاني، الكت نظر بعض نصوص من هذها )٥١(
١١/٦٨.  

  . ٥٧٠ – ٥٦٥نشرت هذه الصفحات مع كتاب البرصان والعرجان للجاحظ ، ص  )٥٢(
  . ٣٤ص ، ، وانظر أيضا٣١ – ٣٠البرصان والعرجان، ص  )٥٣(
رسالة فى الحكمين ، . الرسائل السياسية . على أبو ملحم . جمع د: ل الجاحظرسائ )٥٤(

  .٣٩٤ص 
  .٢٢٢البخالء، ص  )٥٥(
  . ٢/٢٣٨، بيينالبيان والت )٥٦(
  . ١/٥٦، المصدر السابق )٥٧(
من هؤالء الشعوبيين الذين ذكرت كتب التاريخ واألدب اتهامهم بالشعوبية وتـأليفهم   )٥٨(

تصـاله  ار عنه وعن شعوبيته والحـظ  نظا ،ىن الشعوبالّعكتبا فى مثالب العرب 
: ، والصـفدى ١٥٤ – ١٥٣بيروت، دار المعرفة، ص . بالبرامكة فى الفهرست، ط

الناشر دار فرانز شـتاينر بفيسـبادن،   . تحقيق نخبة من المحققين. لوافى بالوفياتا
، وأيضا هشام بن الكلبى الذى ٣/٣٥تاريخ األدب العربى،  :نكلماو، وبر ١٩/٥٥٨

كتبـه  حول ، و٢٢/١٣األغاني،  :س أنساب العرب انظر عنهوالته لتدلياشتهر بمحا
والجاحظ  .١٤١ -١٤٠بيروت، دار المعرفة، ص . الفهرست ط :انظر فى مثالبهم

تحقيق عبد السالم . رسائل الجاحظ ( يكتفى بأن يذكر أنه وأبوه متهمان فى الراوية 
اته فى مثالـب العـرب   أن روايكلمان يرى و، وبر)٢/٢٢٥، البغالكتاب . هارون 

ـ نن نح،  و)٣/٣١تاريخ األدب العربى، ( ويصدقها البحث الحديث صحيحة   هخالف
رض الحقائق، وهـذا مـا   ع الالتشويه بغرض ن كتبه فى المثالب كتبت ألفى هذا 

  .كلمان االنتباه إليهوالعرب وفات بر ومؤرخإليه به انت
عدد كبير من الكتاب فإنه لم يذكر أشار إلى انتشار الزندقة بين قد وإذا كان الجاحظ 

فـى ذم   تهمعه، وذلك ضمن رسـال  خر قليالًآمنهم إال يونس بن أبى فروة وعددا 
  .٢٠٣ -٢/٢٠٢أخالق الكتاب، 

بن المقفع على أنه ممن اشتهر بالشعوبية والزندقة علـى كثـرة   اولم يذكر الجاحظ 
   :تور سـعيد منصـور  تعرضه ونقده له فى كتبه مما يجعلنا نقول مع أستاذنا الـدك 

ـ تهم فيهـا ابـن المقفـع بالزندقـة     ان االتهامات التى إ ـ ها تنقص   . دالئل القويـة ال
بـن المقفـع   اإعادة بناء الفكر الدينى عنـد  : "بعنوان بحث: سعيد منصور. دنظر ا
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دراسات فـى النثـر    ، منشور ضمن كتاب"الصغير والكبيرمفهوم الدين فى أدبيه 
  . ٢٠٦-١٣٩ص  ،العربى

منشـور ضـمن كتـاب نـوادر      .العققـة والبـررة  : يدة معمر بن المثنىأبو عب )٥٩(
، ١تحقيق وتقديم عبد السـالم هـارون، بيـروت، دار الجيـل، ط    . المخطوطات

  . ٣٥٨/ ٢م، ١٩٩١/ هـ١٤١١
  . ٣٥١ – ٣٤٦ص ، كتاب العرب أو الرد على الشعوبية . رسائل البلغاء  )٦٠(
، ومـروج   ٨٠ – ٧٩بيـروت، دار المعرفـة، ص  . الفهرست ط :انظر فى ذلك )٦١(

د الواحد بن على اللغـوى  الطيب عب ، وأبا١/٥٧٧، ، وزهر اآلداب٣/٣٦الذهب، 
القاهرة، مكتبة نهضـة  . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مراتب النحويين: الحلبى

  : ى المؤلفات الحديثة التالية فنظر أيضا ا، و٤٥ت، ص .مصر ومطبعتها، ال
 – ٢/١٤٢العربى لبروكلمـان،   بدألتاريخ ا، و١٢٠العصر العباسى األول ، ص 

. مع ابن قتيبة فى مسـار الصـراع العربـى الشـعوبى    : كاظم حطيط. ود، ١٤٣
ومظاهر الشعوبية فـى  ،  ٤٢، ص م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١بيروت، دار الهادى، ط

، ٣٢٩ص ومضمونات، أبعاد واألدب لشعوبية او ،٥٥٦، ٥٥٤األدب العربى، ص 
 الشـعب،  كتـاب . ط ،ألوبسـترب ، ةمادة أبى عبيـد  ودائرة المعارف اإلسالمية،

٣٧٧-١/٣٧٦.  
فى مقالته عنه فـى مجلـة    ةفى شعوبية أبى عبيد يرجاحأما تشكيك الدكتور طه ال

نـه  إعنه وقوله  ٢٨٦ – ٢٨٤، ص ١٩٤٦مارس  ٦عدد  ٢ج مالكاتب المصرى 
ك ما رس الحاقدين على العرب، فيدفع ذللتسوية ال من غاله الشعوبيين الفل اهمن أ

عرضه ابن قتيبه من مظاهر شعوبيته التى تدل بجالء على أحقاده علـى العـرب   
  .تهامه لهم او

  .                 ١/٣٤٧البيان والتبيين،  )٦٢(
  .٢/٢٢٧كتاب البغال،  .تحقيق عبد السالم هارون .رسائل الجاحظ )٦٣(
      . ٤٤١،  ٣/٤٠٣والحيوان،  ١/٢١٥نظر البيان والتبيين، اومن ذلك  )٦٤(
  .١/١٨٨والتبيين،  البيان )٦٥(
  .٢٦٢ – ٢/٢٦١كتاب البغال، . رسائل الجاحظ، و٩٣، ١/٥٢، المصدر السابق )٦٦(
مكتبة ومطبعة مصطفى البـابى الحلبـى وأوالده   . حياة الحيوان الكبرى: الدميرى )٦٧(

ـ ١٣٩٨، ٥بمصر، ط ،  ١٦/١٨، والـوافى بالوفيـات،    ٤٩٢م، ص ١٩٧٨/ هـ
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، ١٣٣دار المسـيرة، ص   بيـروت، . ، والفهرسـت ط  ٣/١٤٠٩معجم األدباء، و
ومظاهر الشعوبية فى ، ٥٣٦والعصر العباسى األول، ص ، ١/٥٧٧وزهر اآلداب، 

نتصـار اإلسـالم   االزندقـة والشـعوبية و  و،  ٤٢٢ – ٤٢١األدب العربى ، ص 
  .٢٠٤والعروبة عليهما، ص 

البشـائر   دار . المناقب والمثالـب  : ىزموأبو الوفاء الخوار ،١٦-٩البخالء، ص  )٦٨(
  . ٦١م ص١٩٩٩، ١والنشر والتوزيع ، ط للطباعة

ـ   تجالالشعوبية وأثرها ا )٦٩(   ، ٣١٥األول، ص يماعي والسياسى فـى العصـر العباس
، وتـاريخ األدب العربـى   ١٥٠-١٤٩والفن ومذاهبه فـى النثـر العربـى ، ص    

محمد عبـد الغنـى   . ، ود٥٣٦، ص العصر العباسى األول و، ٣/٣٥لبروكلمان، 
الـدار العربيـة   . اتجاهاته وتطـوره  ر العباسى األولالنثر الفنى فى العص :الشيخ

  . ٢٦١أبعاد ومضمونات، ص الشعوبية واألدب و،  ٢٦٩ص  م،١٩٨٨للكتاب، 
  .٦/٣٧الحيوان،  )٧٠(
الكويت، حوليات كلية اآلداب، الحولية . الجاحظ والنقد األدبي: وديعة طه النجم . د )٧١(

، م١٩٨٩ –م ١٩٨٨/ هـ١٤١٠ -هـ١٤٠٩لرسالة التاسعة والخمسون، العاشرة، ا
   . ١/٣٩٥، وضحى اإلسالم، ٢٠ص

 .٧/٢٠٢الحيوان،  )٧٢(
  . ٤/٢٤البيان والتبيين،  )٧٣(
  .١/٤٩المصدر السابق،  )٧٤(
أمالى المرتضى، غرر الفوائـد   :، والشريف المرتضى٣٢-١/٢٧المصدر السابق،  )٧٥(

عيسـى  . دار إحياء الكتب العربية. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ودرر القالئد
صـيص علـى   نمعاهـد الت : عبد الرحيم العباسىو، ١/١٣٨ لبى وشركاه،البابى الح

ة السـعادة،  القاهرة، مطبع. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. شواهد التلخيص
وحول إشارات الكتـاب والمـؤرخين والبـاحثين     .١/٢٩٧م، ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧

 -١٨٥، ١٨٣-١٨٢، ١٣٩،  ٣/١٣٨غـاني،  ألا: نظـر اشار وزندقتـه  بلشعوبية 
جمـع  : والحصرى القيروانى، ٢٤٨، ٢٢٧، ٢١١،  ٢٠٩ – ٢٠٧،  ٢٠٤، ١٨٦

على محمد  وطبعه وفصل أبوابه ووضع فهارسه حققه. الجواهر فى الملح والنوادر
ـ ١٤٠٧، ٢بيروت، دار الجيـل، ط . البجاوى ، وحـديث  ٣٤٤ص م، ١٩٨٧/ هـ

فى  اتجاهات الشعر العربى: مصطفى هدارةمحمد . ود، ١٩٣ -١٩٢/ ٢األربعاء، 
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، وضـحى اإلسـالم،    ٤٣٦ص ، دار المعرفـة الجامعيـة  . القرن الثانى الهجري
، والجذور التاريخية للشـعوبية ،  ٢/١٥، وتاريخ األدب العربى لبروكلمان، ١/١٩٥

  . ٣/٦٤٨مادة بشار، كتاب الشعب، . ة المعارف اإلسالمية، طر، ودائ ٨٣ص 
: ىابن عاصم األندلس: عر بشار، وانظر فى إشادة الجاحظ بش١/٥٠، والتبيينالبيان  )٧٦(

، ١بيـروت، دار المسـيرة، ط  . عفيف عبـد الـرحمن  . تحقيق د. حدائق األزاهر
  . ١/٥١صيص، ن، ومعاهد الت١٦٩ص، م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

  .  ١/٥١، والتبيينالبيان  )٧٧(
ـ بألرحيث ا :تيةاآلتهام أبى نواس بالشعوبية المراجع اانظر فى  )٧٨( ، ٩١،  ٢/٩٠، ءاع

وتيارات ثقافية بين العرب ، ٣٠٠العربى ، ص  بدألفى ا ، ومظاهر الشعوبية١٠٢
، واتجاهـات الشـعر   ٨٤ص ،، والجذور التاريخية للشـعوبية ١٥٥والفرس، ص 

وبية وأثرها االجتمـاعي  شعوال ،٤٣٤، ٤٣٣ص، العربى فى القرن الثانى الهجرى
ـ والسياسى فى الحياة اإلسالمية فى الع ،  ١١٤،  ١١١ر العباسـى األول، ص  ص

، والشـعوبية واألدب أبعـاد   ٢٠٧ص ،مع العربى ومناهضـته للشـعوبية  والمجت
أبو نواس بين : ، ود على شلق ٣١٨-٢٨٩،  ٢٥٦، ١١٩-١١٨ومضمونات، ص
     .٥٢٥، ٤٠١، ٣٩٨ص ، م  ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ، بيروت. التخطى وااللتزام 

ألبياته هذه التى يشتم منهـا  وبعد أن يعرض الجاحظ ،  ٤٥٧ – ٤/٤٥٤الحيوان،  )٧٩(
  .  ٤/٤٥٧ ،الحيوان" ومع هذا فإنا ال نعرف بعض بشار أشعر منه : "كفر يقولال

 ،مفاخرة الجـوارى والغلمـان   كتاب. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٨٠(
١١٣ – ٢/١٠٦ . 

زهـر   :فى استحسان الجاحظ لشعر أبى نـواس ، وانظر أيضا  ٢٧/  ٢الحيوان،  )٨١(
  . ٢/٧٦٠اآلداب، 

       . ٧٩وادر ، ص نوال جمع الجواهر فى الملح )٨٢(
  . ٢٠٩ – ٢٠٨/  ٢الحيوان،  )٨٣(
  

  
  
  



  ٩١

  
  
  
  
  
  

 


 



  ٩٢
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ونقصد بالعناصر الشعوبية هنا األجناس التى كانت تتعـايش داخـل   
األمة اإلسالمية فى العصر العباسى ، وكانت تبدو من أشخاص منهم ميـول  

األمة التـى  شعوبية فى العصبية للجنس الذى ينتسبون إليه ، وتقليل من شأن 
  .انخرطوا تحت لوائها وهى األمة العربية 

وبقدر تنوع األجناس وتعددها داخل المجتمع اإلسالمى فى العصـر  
العباسى تنوعت وتعددت ألوان الشعوبية؛ ولهذا فقد كان الشعوبيون أصـنافًا  

وقد صبغت شعوبية كل صنف من ، مختلفة منهم زنج ومنهم فرس ومنهم نبط
  .)١( هؤالء بصبغة خاصة

الشـعوبية المختلفـة بالدراسـة فـى     وقد تناول الجاحظ هذه األلوان 
وطريقـة االنحـراف الشـعوبى    أهم المعالم الظاهرة فيها،  ح، ووضمؤلفاته

التى افتخروا بها على واالتهامات التى وجهوها للعرب واإلسالم ، والخصال 
  .سائر األمم

 
يهم من أهل النوبة زنج ومن إلوالجاحظ يقصد بالسودان أساسا ال

أما أهل الهند . ، وقد عقد كتابه فخر السودان على البيضان من أجلهموالحبشة
ديب وزابج، ثم بعض القبائل نرند وسكان جزائر البحر الجنوبى، كسوالس

ى سليم بن منصور ومن إليهم من أهل بنالعربية التى غلب السواد عليها ك
  .)٢(سودان لمشاركة األولين فى سواد البشرةالحرة، فيطلق عليهم أيضا ال

كتاب الجاحظ فى فخر السودان على البيضان يتضح بجالء أن  بتتبعو
الجاحظ قصد إظهار جوانب شعوبية الزنج ومن إلـيهم مـن أهـل النوبـة     

وأما استشهاده على السودان ببعض األمم األخرى كالسند وبعـض  ، والحبشة
ن، فليس ذلك إال من الحجج التى يستند إليها قبائل العرب على أنها من السودا



  ٩٤

سودان الحبش والزنج للداللة على انتشار اللون األسود فـى أغلـب سـكان    
  .األرض، وأن السواد ليس قاصرا فيهم
كتابه هذا إظهـار عصـبية سـودان     فىكما يؤكد أن قصد الجاحظ 

فخـر  الحبش والزنج دون غيرهم من األمم، ما سنراه عند تحليلنـا لكتابـه   
السودان على البيضان من تحامل الشعراء ذوى األصول الحبشية على كـل  

ييرهم كل العرب بمـا  عالعرب دون استثناء، وتفاخرهم بأصولهم الحبشية، وت
أنها تدل على قوتهم  رأواكان لملوكهم معهم فى الجاهلية من حروب ومواقف 

  .وعزتهم على العرب وقتذاك
ف الجاحظ كتابه فخر السـودان علـى   وال شك أن الدافع األقوى لتألي

، )٣(البيضان هو ما كان يراه للزنج من الخطر فى الحياة االجتماعية العباسـية 
وقد أعقب وفاته بقليل نشوب ثورتهم التى دمرت الكثير من البالد وهلك فيها 

  .)٤(دباععدد كبير من ال
على أنه يمكن أن يكون من أسباب تأليف الجاحظ لكتاب يتحدث فيـه  

رغبة الجاحظ فى تنبيه مجتمعـه   –رهم مآثاسم الحبش والزنج ، ويعدد فيه ب
لما لهؤالء القوم من صفات عالية ومزايا سامية شأنهم شأن األجناس األخرى 
التى يتكون منها مجتمعه والمشهود لها بالكفاءة والرفعة، وبهذا ينصرف عن 

الء القوم ، وبهـذا  الناس شعور االحتقار الذى يجده كثير منهم فى النظر لهؤ
دمج  ةيصبح كتاب الجاحظ عن فخر السودان على البيضان خطوة فى محاول

ببعض شأن رسالته فى مناقب الترك، من خالل ذكـر   عناصر األمة بعضها
بما فيها  ييتكون منها المجتمع اإلسالم شعار األمم كلها التىإ، ومزايا كل أمة

وصهر بعضهم حادهم ثم يجب ات أنهم شرفاء ولهم قدر ومكانة، ومن –الزنج 
فالجاحظ إنما أكـد لهـذه   ": ببعض، يقول فى ذلك الدكتور محمد توفيق حسين

السود كرامتهم اإلنسـانية بنشـر    أبناء البشر ناألجيال التى تكاد ال تحصى م
  .من مناقبهم وفضائلهم  شىء
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إلى هـذا   ين بالقياسهفى هذا الكتاب الصغير، قليل  اعدا هذماوكل 
  . )٥("اإلنسانى الكريمالهدف 

محمد توفيق حسين الدكتور كما يردد الدكتور على أبو ملحم ما ذكره 
نفسه فى أسباب تأليف الجاحظ مثل هذه الكتب عن أجناس األمـة اإلسـالمية   

ينطـوى  "إن كتاب فخر السودان على البيضان : فى عصره ، وذلك فى قوله
بـين  ها الجاحظ وهى التسوية مع كتاب مناقب الترك فى الغاية التى يرمى إلي

العرب وسائر الشعوب التى تشتمل عليها الدولة العباسـية والتقريـب بينهـا    
وهذه هـى  . واستئصال األحقاد من قلوب أبنائها، لتستطيع العيش بوئام وسالم

  . )٦("حظوالتى يؤيدها الجا لتى تقوم عليها سياسة بنى العباسالقاعدة ا
قوله الدكتور محمد توفيـق حسـين   وإذا كنت أتفق مع مضمون ما ي

والدكتور على أبو ملحم حول أهداف الجاحظ من كتبه فـى أجنـاس األمـة    
   هعلى إيضـاح وجهـه نظـر   إال أننى أرى أن حرص الجاحظ  –اإلسالمية 

أبناء عناصرها المختلفة كـان أشـد    ةفى العمل على جمع كلمة األمة ووحد
فخـر  نه فى كتابه عقب الترك وأقوى فى بعض كتبه ورسائله كرسالته فى منا

مناقب التـرك  ألن الجاحظ لم يذكر فى رسالته  السودان على البيضان؛ وذلك
توجد فى مجتمعه ويتكون منها عن فضائل األجناس المختلفة التى عند حديثه 

خر، أو نيـل عنصـر مـن    آلأى عبارات تدل على انتقاص جنس  –الجيش 
مجملها فيها إشادة بكل أجناس األمة  فى لةوتأتى الرسا ،خر إال القليلآعنصر 

  .)٧(على ألفتها ووحدتها بغرض العمل
كتاب فخر السودان على البيضان فلم يتوقف على ذكر أما األمر فى   

الجاحظ فيه لمزايا الزنج ومآثرهم، وإنما ذكر أيضا فيه على لسانهم جوانـب  
بما يرونه  وه على العربصومقارناتهم بين ما انتق ،من هجومهم على العرب

الشعوبى الفارسـى الـذى كـان     هاجعندهم من فضائل وأمجاد، ذهابا مع االت
   .طاغيا على سائر الشعوبيات فى العصر العباسى األول
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ولعل عدم عرض الجاحظ فى رسالته مناقب الترك أى ذكر النتقادات 
ـ ي –إال القليل  –خر آلمة على بعضها األبعض أجناس ا ود إلـى الظـرف   ع

فيه هذه الرسالة، فقد طلب منه الفتح بن خاقـان  الجاحظ الذى كتب  السياسى
للشغب الناشئ بين أجناس الجيش والتـرك  تهدأة كتابتها كما يفهم من مقدمتها 

لكونهم العنصر الجديد الذى زاد عدده فى الجيش، وبدأ يصـبح لـه    خاصة 
جنـاس  ألكيان كبير فى الدولة على حساب المكانة التى كان يتبوأها أبنـاء ا 

  .األخرى كالعرب والفرس خاصة
ولكن كتاب فخر السودان ترك الجاحظ فيه نفسه على طريقتـه فـى     
ن الظـرف السياسـى   أل ؛رات األجناس وهجومهما على غيرهاخافعرض م

  التى صاحبت تأليف الجـاحظ رسـالته   نفسها خطورة األحداث ب وقتها لم يكن
دثت بين صـفوف الجـيش   فى مناقب الترك ممثله فى االضطرابات التى ح

كما أن ثورة الزنج لم تكن قد أعلنـت عـن   ، وخشى من تصاعدها وتزايدها
  مر أن الجـاحظ يرصـد نشـاط هـذه الجماعـة      ألنفسها بعد، وكل ما فى ا

  مـر،  ألوما أصبح لها من الخطر، وينبه المجتمع إلى ضرورة إدراك هـذا ا 
ه الجماعة من ميـول  ثم إنه ليس مما يضر أن يذكر الجاحظ ما عند أبناء هذ

  .شعوبية وأبعاد هذه الميول وحيثياتها
ـ  إننا ثم   ةال نستبعد أيضا أن يكون من ضمن ما دفع الجـاحظ لكتاب

كتاب فخر السودان على البيضان إلى جانب العوامل السياسية التى ذكرناهـا  
خرى شخصية تتركز فى إشادة الجاحظ بمن ترجع أصوله إلـيهم،  أدوافع  –

  .)٨(حبشية على حد زعم بعض الباحثين  جاحظ كان من أصولإن صح أن ال
وتبدو مظاهر الشعوبية الزنجية فى هذا الكتاب من خـالل عـرض   
الجاحظ بعض القصائد التى كتبها شعراء من أصول زنجيـة فـى العصـر    

ويعرضون بما أصاب العـرب   ،موى يفخرون فيها على العرب بأمجادهماأل
  .ر الجاهلىمن هزائم من قبلهم فى العص
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  : ومن هؤالء الشعراء الزنوج الحيقطان الذى يقـول الجـاحظ عنـه   
تج بها وأما الحيقطان فقال قصيدة تحتج بها اليمانية على قريش ومضر، ويح"

  وكان جرير رآه يوم عيد فـى قمـيص أبـيض    العجم والحبش على العرب، 
  :    وهو أسود فقال

  لف فى قرطـاسحمـار  )*(...       للنـاس  كـأنه لما بدا
، دخل إلى منزله فقـال هـذا   فلما سمع بذلك الحيقطان وكان باليمامة

  .)٩("الشعر
فخره بنفسه وقومـه  ثم يأخذ الجاحظ فى عرض أبيات الحيقطان فى 

  :هذه األبيات قوله الحبش ، ومن 
  لئن كنت جعد الرأس والجلد فاحم

  

  فإنى لسبط الكف والعرض أزهر   
  

ـ    ائرىوإن سواد اللون ليس بض
  

   )١٠(إذا كنت يوم الروع بالسيف أخطر  
  

وإلى هنا يبدو األمر كأنه هجاء شخصي بين جريـر والحيقطـان ،   
وأما الشي . م استصغار جرير شأنهومن حق الحيقطان أن يدافع عن نفسه أما

فهو تهجمه على العـرب وهجـاؤه    ،الذى انساق إليه الحيقطان ونؤاخذه عليه
ى غزاهم وانخذلوا عنه، فتركوا مكة حـين دخلهـا   لهم، وفخره بالنجاشي الذ

راغبا فى هدم الكعبة، وقد صده اهللا عنها، أما أهلها فقـد كـانوا مستسـلمين    
  :يقول فى ذلك الحيقطان. لمصيرهم أمام جيش أبرهة الكبير

  فإن كنت تبغى الفخر فى غير كنهه
  

  أفخرفرهط النجاشي منك فى الناس   
  

  اركـم زاكـم أبو يكسوم فى أم دغ
  

  م كقبض الرمـل أو هـو أكثـر   وأنت  
  

  مـا هـوى لـه   وأنتم كطير الماء ل
  

ــ     ب أكــدرببلقعــة ، حجــن المخال
  

ـ    ان غيــر اهللا رام دفاعـه  فلو ك
  

  )١١(علمت وذو التجريب بالناس أخبر  
  

                                   
 .كلمة أسقطناها) *(
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وتدهشنا تلك الجرأة من الحيقطان فى فخره بقومه الحبش، وتصـعيد    
ر األموي الذى شاع عنـه بـين   هجومه على العرب، ونحن مازلنا فى العص

أن صوت الشعوبية فيه كان خافتًـا بسـبب أن الدولـة     )١٢(كثير من الباحثين
التى تحاول  –غير العربية  –األموية كانت بالمرصاد لكل العناصر األخرى 

    .أن تظهر شيًئا من مكانتها
ولعل ما يعرضه الجاحظ فى كتابه فخر السودان على البيضان مـن  

للحيقطان وأمثاله من الشعراء الزنوج فـى العصـر األمـوي     قصائد شعرية
مع هذه األحكام عن خفوت صوت الموالى فى  -إلى حد ما  -يجعلنا ال نتفق 

عة من انفجار أى تيـار  العصر األموي ، وأن قبضة الدولة األموية كانت مان
  .شعوبى فيها

، فها هو ذا الحيقطان قد تجاوز كل الحدود فى تهجمه علـى العـرب    
ونرى فى باقى أبياته وأبيات غيره من شعراء الزنج، وشرح الجاحظ لها إلى 
أى مدى كانت الشعوبية الحبشية نشطة فى ذلك العصر، فهذا الشاعر وأمثاله 
يعبرون عما يداخل الزنج والحبش من إحساس بالفخر، ويدل شعرهم على ما 

إليها بالنسب وبـين   نمة التى ينتمويتناقله الحبش والزنج من موازنات بين األ
  .ينتمون إليها سياسيااألمة التى 

ذوى األصـول الحبشـية فـى    كما نجد فى جرأة الشعراء السودان   
بنسبهم والتهجم على العرب ما يدل على أن الشعوبية الزنجية كانت االعتزاز 

أسبق فى ظهور معالمها من سائر الشعوبيات األخرى كالشـعوبية الفارسـية   
  .بطيةالنالشعوبية و

وأسباب هذا عندي أن عددا كبيرا من سودان الحبش قد استقر بـين    
   ،العرب منذ العصر الجاهلى نتيجة جلبهم ضمن الجيوش التى غـزت الـيمن  

  .و حاولت غزو الكعبة وهدمها، وقد سمى هؤالء األبناء 
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وقد تعلم هؤالء األبناء اللغة العربية، ونشأ أبناؤهم فى البيئة العربية،   
 –فى العصر األموي–تسبوا اللغة العربية ومهارة التعبير بها، وكان منهم واك

شعراء كالحيقطان،  لم يجدوا صعوبة فى قول الشـعر فـى ذكـر فخـرهم     
  .  وتهجمهم على العرب 

بعد فتح بالدهم خالل عصر صدر اإلسـالم   –أما الفرس، فقد كانوا   
عربيـة،  مهروا فى الفى حاجة إلى مزيد من الوقت حتى ي –والعصر األموي 

وينشأ أجيال منهم يتقنونها ويكتبون فيها شعرا يعبر عن اعتـزازهم بـأمتهم   
  .من أحقاد على العرب مالفارسية التى ينتمون إليها، ويظهرون ما بقلوبه

  إلى جانب أن صدمة الفتوحات وقوة الفاتحين قـد ألجمـت الفـرس      
ت شعوبية حتى كان لهـم  عن إخراج ما بداخلها من نفثا -يقة وهم أمة عر -

ما أرادوا فى العصر العباسى حين ظهر من بينهم شعراء يتقنـون العربيـة،   
وسمح لهم باحتياز المناصب الكبيرة فى الدولة والتى تمكـنهم مـن رعايـة    

  .الشعراء واألدباء ذوى الميول الشعوبية الفارسية
اآلخر الذى يلفت االنتباه فى كتـاب فخـر السـودان علـى      ءوالشي

لبيضان أن الجاحظ يشرح فيه القصائد التى يعبر فيها شعراء الـزنج عـن   ا
  .)١٣(عصبيتهم وشعوبيتهم، ومن ذلك شرح الجاحظ ألبيات الحيقطان

 نالشاعرين اللـذين ينتميـا   حوشرح الجاحظ ألبيات الحيقطان وسني
ألصول حبشية فى الفخر بقومهما وهجومهما على العرب تعليله أن الجـاحظ  

ضح ما فى شعرهما من ذكر رموز وحـوادث يـرى ضـرورة    أراد أن يو
ا، إلى جانب أن الشعوبية الزنجية ها حتى ال يستعصى على القارئ فهمهشرح

خالف الشعوبية  –لم تتعدد فى عصره فيها المؤلفات من قبل من ينتمون إليها 
وقد رأى أن يبسط أبعاد هجومها علـى العـرب بشـرحه لهـذه      -ة يسالفار

بة مواجهتهم ورد اتهامـاتهم  يتسنى له وألمثاله من حماة العروحتى  ؛القصائد
  .، إن لم يكن فى هذا الكتاب الذى كتب بلسانهم ، ففى كتب أخرىللعرب
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ح وشرحهما وأبرز ما نيوبعد أن ذكر الجاحظ قصيدتى الحيقطان وس  
فيهما من شعوبية يعلو صوتها فى قصيدة الحيقطان، ويظهر هـذا الصـوت   

، –)١٤(ولكنه استخفاء ال يخفى على أهل النظر –صيدة سنيح كالمستخفي فى ق
بعد هذا يذكر الجاحظ حججا أخرى يستند إليها سودان الزنج فى ادعائهم أنهم 

ونحن قد ملكنا بالد العـرب  : قالوا: "أفضل األجناس وخير الناس، ومن ذلك
من لدن الحبشة إلى مكة، وجرت أحكامنا فى ذلك أجمع وهزمنـا ذا نـواس،   

    .  )١٥(" لم تملكوا بالدنا )*(وقتلنا أقيال حمير وأنتم 
وها نحن نرى أن الحبش يستندون فى تفضيلهم أنفسهم على العـرب    

  بصفحة التاريخ فى العصر الجاهلى، ومقارنه أحوالهم بأحوال العرب وقتهـا  
وقد فات شعوبي الحبش كما فات غيـرهم مـن    –شأن الشعوبية الفارسية  –

تئذ أن العرب فى الجاهلية لم يكونوا أمة مجتمعة تحت حكومـة  الشعوبيات وق
واحدة، وقد كانوا فى مستوى بعيد عن الحضارة والعمران؛ ولـذا ال يصـح   
مقارنة حالهم فى الجاهلية بحال األمم التى وصلت إلى درجة من الحضـارة  

  .وتكوين الدولة بهيئاتها السياسية والعسكرية واالجتماعية
هاما آخر للعرب من قبل الشعوبية الزنجية، وهـو  ويعرض الجاحظ ات

وقد قالـت  : "يتعلق بمسألة نكاح أبناء الزنج من نساء العرب، فيقول الجاحظ
من جهلكم أنكم رأيتمونا لكم أكفاء فى الجاهلية فى نسائكم، فلما : الزنج للعرب

منَّـا  جاء عدل اإلسالم رأيتم ذلك فاسدا، وما بنا الرغبة عنكم مع أن الباديـة  
  .)١٦("كُم العدووج ورأس وساد، ومنع الزمار، وكَنَفَممن قد تز ىمأل

وال شك أن اعتراض الزنج هنا فى رفض كثير مـن العـرب بعـد      
له ما يبرره، فاإلسـالم   –اإلسالم أن يزوجوا بناتهم وأخواتهم من أبناء الزنج 

وأكثـرهم  قد سوى بين كل الناس، وجعل أفضل الناس أتقاهم ال أعزهم نسبا 

                                   
 .يقصد العرب) *(
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والعنصريات كـان   تيابالعص حسبا، وال شك أن عصر بنى أمية الذى فجر
من نتائجه مثل هذه االنحرافات عن نهج اإلسالم ، مما أعطى للعناصر التـى  
كان يتكون منها المجتمع اإلسالمى وقتذاك الحافز إلظهار شـعوبيتها علـى   

  .العرب، واإلسالم أيضا
الزنج فى زعمهم بأنهم أفضل من ويستمر الجاحظ فى عرض حجج   

وقد ضـربتم بنـا األمثـال    : "العرب، فيقول بلسانهم موجهين كالمهم للعرب
وعظمتم أمر ملوكنا، وقدمتموهم فى كثير من المواضع على ملوككم ، ولو لم 

  .)١٧("تروا الفضل لنا فى ذلك عليكم لما فعلتم
مـن ذكـر   والشك أن الجاحظ يقصد بهذا ما جاء فى الشعر العربى   

  .ملوك الحبش وشجاعتهم وبطولتهم
وتتوالى فى هذا الكتاب الحجج التى يذكرها الجـاحظ علـى لسـان      

  . السودان إلظهار مفاخرهم التى يتباهون بها على سائر األمم ومنها العرب
ولعل من خير ما جاء فى هذا الكتاب فى الدفاع عن الزنج ما ذكـره  

تهمة الغباء والجهل عنهم التى وصـفوا   الجاحظ على لسانهم فى تعليلهم لنفي
إلى جانب دفاعهم عن أنفسهم فى أنهم لـم يصـبهم    .بها كثيرا ظلما وعدوانًا

ولكنه أصابهم بسبب البيئة التى يعيشـون   ،السواد تشويها أو مسخًا أو عقوبة
فيها وعوامل المناخ والقرب من الشمس، وما دام األمر كـذلك فـال يجـب    

  .)١٨(وادتعييرهم بهذا الس
ولو أن حجج السودان كلها كانت من هذا القبيل األخير الذى ذكرنـاه    

لما أنكر عليهم هذا أحد، أو اتهمهم بالشعوبية، ولكن مـزجهم هـذه الحجـج    
اإليجابية باالتهامات للعرب والمفاخرة عليهم يثبت تورطهم فى الشعوبية فـى  

ـ  جانـب مـا   : انبينذلك العصر، وقد جمع الجاحظ فى كتابه عنهم هذين الج
يحتجون به من مزايا وفضائل، وجانب ما يرمون به العـرب مـن مثالـب؛    
ليكون وصفًا صادقًا لمجاالت نشاط الزنج المختلفة فى عصره، ذلك النشـاط  
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الذى ما لبث أن انفجر على هيئة ثورة هى ثورة الزنج التى أتعبـت الدولـة   
  .العباسية كثيرا حتى قضت الدولة العباسية عليها

 
اصر الشعوبية فى إذا ما كانت الشعوبية الزنجية تمثل أول ظهور للعن

فإن الشعوبية الفارسية هى أقوى شعوبية ظهـرت فـى    ،)١٩(األمة اإلسالمية
من حيث كثرة عدد المنتمـين إليهـا والعـاملين علـى      ،)٢٠(العالم اإلسالمي

إلى جانب . االجتماعية واألدبيةتصعيدها فى كل المجاالت السياسية والدينية و
أن آثارها فى المجتمع كانت واضحة، ونشاط المنتمين إليها كـان ملموسـا،   

أورثهم مطـامع  "ولعل السبب فى هذا يعود إلى ما كان للفرس من ملك سابق 
وآماالً، ولعظم سلطانهم بنصرتهم العباسيين، وألن مكان االصـطدام وهـو   

 ،)٢١("ما بهم، متأثرا بنفوذهم قبل اإلسالم وبعدهالعراق كان قريبا منهم، مزدح

إلى جانب أن الفرس لم يعهدوا قبل فتح العرب لبالدهم أن يخضعوا لغيـرهم  
العرب لهم ولبالدهم ينقلب إلى مظـاهر  من األمم، مما جعل إحساسهم بملك 

، يضاف لهذا )٢٢(حقد مكتوم، ثم انفجر من خالل بركان شعوبيتهم ضد العرب
وبية الفارسية كانت تستمد سمومها من األديان القومية التـى كانـت   أن الشع

للفرس وهى الزرادشتية والمزدكية والمانوية، وبذلك امتزج هجـوم دعاتهـا   
  .         )٢٣(بالتهجم على العرب وعلى الدين اإلسالمى معا

وبسبب هذا الخطر الكبير الذى كانت تمثله الشعوبية الفارسـية فـإن   
قف لها بالمرصاد فى كل الميادين والمجاالت التى حاولت فيهـا  الجاحظ قد و

أن تطعن فى العرب واإلسالم، وأخذت حصون الشعوبية تسقط حصـنًا بعـد   
لمزاعمهـا حتـى انتصـر للعروبـة      هآخر مع مواجهه الجاحظ لها ودحض

واإلسالم، وأصبح ما بقى من صفحاته فى مواجهه الشعوبية لسان بيان لمـا  
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ة فى هذه األعصر المجيدة من محن، ولكن رجاالً كالجـاحظ  تعرضت له األم
  .توا أعمدة ملكها ونهضتها ، وكانوا للحاقدين عليها سوط عذاببثَ

على أن الجاحظ مع هجومه الشديد على الشعوبية الفارسية لم ينس ما 
حين يبتعد شبح للفرس من أفضال ومزايا ، وهو يذكر هذه األفضال والمزايا 

ملوك فـارس نزلـوا علـى    فهؤالء : " ومن ذلك قوله، )٢٤(فارسيةالشعوبية ال
إلى فوق بغداد، فى القصور والبسـاتين،  ) *(، من دون الصراة شاطئ الدجلة

، واستخراج واستنباط من لدن أزدشير بـن بابـك   وكانوا أصحاب نظر وفكر
  . )٢٥(" فيروز بن يزدرجرد إلى

 
  كانت  أكبر معارك الجاحظ التى خاضها ضـد الشـعوبية الفارسـية    

تلك التى دارت حول العصا فى الجزء الثالث من كتاب البيان  –فيما يظن  –
والتبيين ، وقد جر الحديث عن العصا ذكر كثير مما انتقصته الشعوبية مـن  

التهامـات  عادات العرب فى الخطابة والحرب ، وحاولت أن تستخدم هـذه ا 
حول العصا وسيلة للبطش بهم وبعاداتهم ، ولكن الجاحظ استطاع أن يبـرئ  

أداة نفسـه  ساحة العرب من كل اتهامات الشعوبية ويجعل العصا فى الوقـت  
  .لتأديبهم جزاء وفاقًا لما مزجوه بها من اتهامات للعرب 

تناول هذا الموضوع ،وذلـك  ونجده فى الجزء األول يشير لنيته فى 
ى خطبها المخصرة والقنـاة  وقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب ف: "ولهفى ق

، والقضيب، واالتكاء على القوس، والحد فى األرض، واإلشـارة بالقضـيب  
  .)٢٦("زء الثانى إن شاء اهللابكالم مستكره سنذكره فى الج

                                   
 .هما نهران ببغداد) *(
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كتاب بأنـه راغـب فـى تنـاول     كما يصرح فى الجزء الثانى من ال
يجعلـه  ) ٢٧(والصحابة والتابعين بذكر كالم النبى ، ولكن انشغاله الموضوع

  .يؤجله إلى الجزء الثالث
ويبدأ الجاحظ مع أول صفحة فى الجزء الثالث فى عـرض طعنـات   
الشعوبية على العرب المتعلقة بالعصا ،والقضايا التى يجادل الجـاحظ فيهـا   

د على حد قـول الـدكتور سـعي    –الشعوبية هنا مهما تعددت فهى فى النهاية 
انحرفت بها الشعوبية عـن اسـتخدامها فـى    .. قضية العصا "  -: منصور

بكل ما رأته متصالً الخطابة إلى استخدامها فى القتال ، ثم سارت فى طريقها 
  .)٢٨(" ، مما واجهه الجاحظ بردودهبها من مطاعن

التـى ربطـت    والشعوبية فى هجومها على العصا فى كل المجاالت
  .)٢٩(لم تقصد من ذلك إال أصحاب العصا أنفسهم ، هجومها على العرب بها

لعصا يرى أنه مر خـالل ثـالث   وجدال الجاحظ مع الشعوبية حول ا
  :مراحل

المرحلة األولى يذكر فيها طعنات الشعوبية فـى العـرب المتعلقـة    
بالعصا ، وفى المرحلة الثانية يرد على هذه الهجمات ، ثم ينتهي من ذلك إلى 

ها وهـدم أصـولها   مثل الهجوم على الشعوبية فى عقر دارالمرحلة الثالثة وت
  . ) ٣٠(التى تستند إليها

وفى المرحلة األولى يذكر الجاحظ مطاعن الشعوبية على العرب فى   
ها إلى حمل العصا عند ألوان الفنون القولية المتعددة لهم ، والتي يمكن إرجاع

دأ على اسم اهللا بذكر نب: " أصلين هما الخطابة والشعر، يقول الجاحظ فى ذلك
: تسوية وبمطاعنهم على خطبـاء العـرب  مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم ال

ـ زون المبأخذ المخصرة عند مناقلة الكالم ومسـاجلة الخصـوم بـالمو    ى قفّ
، وسـاعة  ز عند المتح، وعند مجاثاة الخصم، وباألرجاوالمنثور الذى لم يقف

األسـجاع عنـد المنـاظرة     ذلكوك. وفى نفس المجادلة والمحاورة ،ولةالمشا
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لة وفى مقامات الصـلح وسـل   ، واستعمال المنثور فى خطب الحماوالمنافرة
للفظ يجرى علـى سـجيته   ، والقول عند المعاقدة والمعاهدة ، وترك االسخيمة

ال التمـاس  ، حتى يخرج على غير صنعة وال اجتالب تأليف ووعلى سالمته
  .)٣١("قافية، وال تكلف لوزن

أن الجاحظ مع عرضه التهام الشعوبية للعرب فى الفقـرة  وال يخفى   
قد أراد أن  –لشعر على العصا عند خطابتهم وإنشادهم االسابقة فى اعتمادهم 

، لية المتعددة، فى الشـعر والخطابـة  فنون العرب القونفسه الوقت  يظهر فى
ابة فى مجال البالغة والخطوهذا التنوع والغزارة فيها يدل ابتداء على تفوقهم 

ته بفن من فنـون  فى حياتها إال وقرن والشعر، فهذه األمة التى لم تترك موقفًا
، ، فهم يخطبون عند مساجلة الخصومالخطابة أو الشعر، هى أمة بليغة بالشك

، كمـا  ويسجعون فى المفاخرات والمنافرات، ويرتجزون عند المتح من اآلبار
، مع توفر قد المعاهداتالمتخاصمين، وعند عيستخدمون الخطابة للصلح بين 

  .ه الفنون القوليةالبالغة واالرتجال فى كل هذ
وبهذا العرض القوى من الجاحظ لفنون العرب القولية يصبح المتهجم 

ال ينظر لهذا التفوق وذلك النبوغ، ولكنه ال يشـغله إال العصـا،   عليهم أحمق 
قناة للبقار، القضيب لإليقاع، والقالت الشعوبية ومن يتعصب للعجمية : " يقول

  .والعصا للقتال، والقوس للرمى
، ا سبب، وال بينه وبين القـوس نسـب  وليس بين الكالم وبين العص  
ى أن يشغال العقل ويصرفا الخواطر، ويعترضا على الـذهن أشـبه،   وهما إل

وقـد   .، وال فى اإلشارة بهما ما يجلب اللفظا ما يشحذ الذهنموليس فى حمله
ن المغنى الذى ر عصغنى إذا ضرب على غنائه قَزعم أصحاب الغناء أن الم

فـاء  ، وهـو بج ين أشـبه اددالفَ لعصا بأخالقوحمل ا. ال يضرب على غنائه
العرب وعنجهية أهل البدو ، ومزاولة إقامة اإلبل على الطرق أشـكل وبـه   

  .)٣٢(" أشبه
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بية تـأبى إال أن تـرد   وال يخفى من الفقرة السابقة كيف أن الشـعو   
، وإلى حياة الباديـة التـى كـانوا    ما إلى الجزيرة التى جاءوا منهاالعرب دائ

يعيشونها قبل الفتوحات اإلسالمية، وهذه العودة هنا من خالل وصفها للعرب 
بأنهم مازالوا على الرغم من تحضر البلدان التى يعيشون فيهـا يصـطحبون   

لـى  ، فهـم بـذلك يتـأبون ع   معاداتهم التى رافقتهم فى جاهليتهم وصحرائه
فأولى بهم لذلك أن يعودوا  ،، وال يعرفون إال حياة البادية والصحراءالحضارة

ن لمـن يعـرف أصـول التحضـر     للصحراء التى جاءوا منها ويتركوا المد
  .والعمران
ويالها من حجج قوية وسموم خبيثة يسوقها الجـاحظ علـى لسـان      

، خطابتهمالعرب العصا والقوس خالل الشعوبية فى اعتراضهم على استخدام 
وهذا العرض القوى من الجاحظ لحجج الشعوبية سببه أن الجـاحظ يريـد أن   

ا منه لموقعهم إلـى مراكـز القـوة    دفع" يفرغ كل ما عندهم من حجج وأدلة 
حتى يصل بها  قبل أن يقف إزاءها شدا وجذبا –طاقتهم  دوالطعن حتى تستنف

  .)٣٣("االستنزافحد إلى 
لعصا والقسـى عنـد   ان استخدام العرب وبعد أن سخرت الشعوبية م  

، من خالل ذكر أن األمـم  ذ فى التهوين من شأن خطابة العربخطابتهم تأخ
بالغباوة وغلـظ الحـس عنـدهم     كلها تعرف الخطابة حتى الزنج المشهورين

ألمر الذى سـاوتهم األمـم   ، وبذلك ال يصبح للعرب أى ميزة فى هذا اخطابة
جاحظ فى أخطب الناس، يقول الالشعوبية هم ، بل إن الفرس فى رأى كلها فيه

فى جميع األمم، وبكـل األجيـال إليـه أعظـم      والخطابة شىء: قالوا: "ذلك
الل الحد وغلظ ، ومع كالغثارة، ومع فرط الغباوة، حتى إن الزنج مع الحاجة

، وإن كانت الحس وفساد المزاج، لتطيل الخطب، وتفوق فى ذلك جميع العجم
ـ  . ، وألفاظها أخطل وأجهلجفى وأغلظمعانيها أ اس وقد علمنا أن أخطـب الن

 الفرس، وأخطب الفرس أهل فارس، وأعـذبهم كالمـا وأسـهلهم مخرجـا    
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ا، أهل مرو وأحسنهم دالارسـية الدريـة،   ، وأفصـحهم بالف وأشدهم فيه تحكم
الموابـذة،  فأما نغمة الهرابـذة ولغـة و   .، أهل قصبة األهوازوباللغة الفهلوية
  .)٣٤("ر الزمزمةفلصاحب تفسي

ولم ينس شعوبيو الفرس أن يمزجوا تمكنهم فـى الخطابـة بأديـانهم      
ـ   م المجوسية من خالل ذكر القائمين بها من هرابذة وموابذة الذين كانـت له

  .طريقة خاصة فى الكالم والتعبير
على وال يخفى أن هذا الربط بين تيار الشعوبية وتيار المجوسية يدل 

  .الزندقةأن المصب لكليهما هو 
ورفعوا مـن قـدر   ، لل الشعوبيون من شأن خطابة العربوبعد أن ق  

أنفسهم قد ثبتوا أقـدامهم بشـكل قـوى علـى أرض     خطابة الفرس يجدون 
من يحب أن يبلغ فـى  فيذكرون المؤلفات الفارسية التى ينصح بها ل ،المعركة

ـ  ، كما ينصحون من يرغبصناعة البالغة ، لفى قراءة الكتب التى تنمى العق
ولكن هذه . وفيها علم بالمراتب والعبر والمثالت بالرجوع إلى كتبهم الفارسية

ه لطالـب البالغـة   ، أما الكتاب األول الذى ينصح بالكتب ليست سوى كتابين
، وأما الكتاب الثانى الذى ينصح به للراغـب فـى معرفـة    فهو كتاب كاروند

  .بر والمثالت فهو كتاب سير الملوكالع
فمن قرأ هذه الكتـب،  : "بية من كل ذلك إلى هذه النتيجةعووتنتهى الش  

، يان والبالغـة ، عرف أين البوعرف غور تلك العقول، وغرائب تلك الحكم
ى جميع األمـم مـن المعـروفين    فكيف سقط عل وأين تكاملت تلك الصناعة،

، وتمييز األمور، أن يشيروا بالقناة والعصـى ر األلفاظ بتدقيق المعانى، وتخي
كال ولكنكم كنتم رعاة بين اإلبل والغنم فحملتم القنـا فـى   . والقسى والقضبان

مدر بفضل عادتكم ، وحملتموها فى الحضر بفضل عادتكم لحملها فى السفرال
، سلم بفضل عادتكم لحملها فـى الحـرب  ، وحملتموها فى اللحملها فى الوبر
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، ، وغلظت مخـارج أصـواتكم   ادكم لمخاطبة اإلبل، جفا كالمكمولطول اعتي
  .) ٣٥("م الجلساء إنما تخاطبون الصمانحتى كأنكم إذا كلمت

من دائـرة االتهامـات ،    دعصوتعود الشعوبية للعصا مرة أخرى لتُ  
ى جـرأة  وتتضح أكثر نوازع كراهيتهم للعرب ، فيرددون نغمتهم المفضلة ف

، ومـا  ن لغة التحضر وال أساليب العمرانال يعرفو بأن العرب ليسوا إال بدوا
  .)٣٦(اء وقيمها هى التى تحرك تصرفاتهمزالت الصحر

وتطعن الشعوبية فى أدوات القتال عند العرب فى الجاهلية كرماحهم   
التى كانت من مفـى   ، كما تطعـن وأسنتهم التى كانت من قرون البقر، انر

، وكذلك يطعنونهم ركوبهم الخيل فى الحرب أعراء، وأنهم لم يعرفوا الركاب
 فوا المطارد وهى الرماح القصيرة التى يستخدمها الفرسان علـى بأنهم لم يعر

  .)٣٧(خيولهم
ـ    ة اسـتخدام  كما يذكر الجاحظ مآخذ الشعوبية على العرب فى طريق

أن  مع العلـم  ،أنهم يتساندون فى الحرب، ويعيبون عليهم )٣٨(القتال القنا خالل
  .)٣٩(فى الملك والحرب والزوجة : الشركة مرفوضه فى ثالثة أشياء

  وال يعرفون الكمـين  يلتهم العرب بأنهم ال يعرفون القتال فى اللثم ي ،
  ، وميسرة وقلـب وجنـاح وسـاقة وطليعـة     وال تقسيمات الجيش إلى ميمنة
  .)٤٠(اك كالمجانيق والدبابات والخنادقوال وسائل القتال المتقدمة وقتذ

ه ويتـذكر  ويتهمونهم بأنهم ليس لهم صاحب علم يرجع إليه المنحـاز 
، والمزاحفة على مواعـد متقدمـة  . قتالهم إما سلة وإما مزاحفة، وأن المنهزم

  .)٤١(سارقة وفى طريق االستالب والخلسةوالسلة م
ويكرر الشعوبيون اتهامهم للعرب بأنهم لم يكونوا يقـاتلون بالليـل ،   

  .)٤٢(المرة بالشواهد الشعرية على ذلك ويأتون هذه
، وتكون بـذلك  عرب قد بلغ غايتهالشعوبية على الوهنا يكون هجوم 

المرحلة األولى وهى مرحلة الهجوم والتهجم من الشعوبية على العـرب قـد   
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  شـعر أو خبـر    من تعجز حجة إال ذكرتها، وال سندا استنفدت وسائلها، ولم
  .إال أيدت به أقوالها

ولوال أن الجاحظ هو المتصدى للشعوبية فى موقعة العصا تلك لذهب 
ن مثل هذه االتهامات يصعب الرد عليها و تفنيدها ، ولكن ألن بنا الظن إلى أ

الجاحظ هو المتصدى لهم فإننا نتوقع منه كما رفعهم وأعلى حججهم وأيـدهم  
يغير على كـل   ، أنبحجج من عنده –كعادته حين عرضه ألدلة الخصوم  -

  .ضع على آثاره صروح الحق والحقيقة، ويما بناه لهم فيهدمه
، بـذكره   الرد على هذه المطاعن الشـعوبية  مرحلةوقد بدأ الجاحظ 

كانت تعرفها فـى الجاهليـة   لمعارف العرب العسكرية وأدواتها القتالية التى 
بهذا أن اتهام الشعوبية للعـرب   بالشعر الجاهلى على ذلك، ومؤكدا مستشهدا

ـ ية اتهام يفتقر إلى الدليل القـوى فى وسائل قتالهم وأدواتهم القتال ة ؛ ألن األدل
لقتـال وأدواتـه منـذ    القوية تقف فى صفهم وتؤكد معرفتهم لكثير من فنون ا

، لترتيب المنطقى للمسـائل المطروحـة  كما خالف الجاحظ ا .العصر الجاهلى
وبدأ الرد على اتهامات الشعوبيين للعرب فى أدوات قتـالهم ووسـائلهم فـى    

  .)٤٣(ستفزازية للعرب فى الموقف الحربىالقتال لرؤيتهم اال
ليس فيما ذكـرتم مـن هـذه    : قلنا"قول الجاحظ مدافعا عن العرب ي  

هـار مـن   قاتل بالليل والنوقد ي. يل على أن العرب ال تقاتل بالليلاألشعار دل
وربما تحاجز الفريقان، وإن كـل واحـد   . يلوهول اللتحول دون ماله المدن 

ـ . رى أن يقاتل إذا بيتوه وهذا كثير، ويمنهم يرى البيات ى أنهـم  والدليل عل
قتل كعـب بـن مزيقيـا الملـك     كانوا يقاتلون بالليل قول سعد بن مالك فى 

  :الغسانى
  كعـــب مـيسِ وخَ عٍبــتُ وليلـةَ 

  

   بيبـــــا أتونا بعد ما نمنـا د  
  

  ولكــــن لبأســهم ددهــنُفلـم  
  

  ركبنا حد  كوبــــا كـوكبهم ر  
  

  )٤٤("يبالق الصلَيفصل الح وطعنٍ    منــه تُالهامــا قُلَــفْي بضـربٍ 
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والجاحظ يرد على الشعوبية اتهامها فى عدم قتال العرب بالليل مـن    
؛ ألنهم عمموا أحكامهم على عدم يهم بعدم فهم مرامى الشعر العربىخالل رم

، فى حـين أن  ستشهدوا بها فحسبقتال العرب بالليل على هذه األبيات التى ا
، وهى مما ا يقاتلون بالليلل على أنهم كانوشعرية أخرى كثيرة تد اهناك أبياتً

لم ينتبه الشعوبيون إليه أو عرفوها وأنكروها ليبلغوا مـأربهم فـى االتهـام    
  .والتشويه للعرب 

وأدوات قتـالهم  فـى القتـال   ثم يذكر الجاحظ بعض عادات العرب   
  بما يدل على أن مواهبهم فى القتـال وقـدراتهم فيـه     ،وأساليب القتال عندهم

نفسـه  وفى الوقت . م فى فنون القول كالخطابة والشعرتهال تساويها إال بالغ
لى تمكنه فى معرفة وسائل ، وهذه األساليب عاحظ لهذه األدواتيدل ذكر الج
، وقد اكتسب هذه الخبرة من المعاينـة إلـى جانـب السـماع     القتال وأدواته

  .)٤٥(مرافقًا لقادتها، فهو قد شارك فى بعض الجيوش ةوالقراء
اتهامات الشعوبية للعرب فـى   اعه حولى ذكر دفويستمر الجاحظ ف  

، ويطول المقام وحق له أن يطول ويحتـوى  أدوات قتالهم ووسائلهم فى القتال
، ولـدعاتها  من الشعر والحديث والخبر إفحاما لهـذه الشـعوبية   على األدلة

ثم يـذكر  ، )٤٦("رب دخنوا بالنهار وأوقدوا بالليلوكانوا إذا أجمعوا للح: "فيقول
ـ  ، ثم يذكر أ)٤٧(اهد الشعرية على ذلكالشو  تدالًًنهم كانوا يعرفون الكمـين مس

  .)٤٨(على ذلك بالشواهد الشعرية أيضا
  : ية بعـدم معرفـة العـرب للركـب بقولـه     ويرد على اتهام الشعوب

، إال أن ركـب  أجمعوا على أن الركب كانت قديمة فقد كرهم للركب ذوأما "
وكانت العرب ال تعود أنفسها . أيام األزارقةن فى العرب إال فى الحديد لم تك

، )٤٩("، إنما كانت تنـزو نـزوا  فى الركبإذا أرادت الركوب أن تضع أرجلها 
  .)٥٠("اقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوا: "وقد قال عمر بن الخطاب



  ١١١

ب للركب مما وهكذا نرى كيف جعل الجاحظ عدم كثرة استعمال العر
بقول عمر بن الخطـاب فـى   وفروسيتهم، مستشهدا يعد فى فنون شجاعتهم، 

وصاياه للجنود المحاربين بعدم استعمالها لكونها تقيد الفـارس وتحـد مـن    
  .مهارته

الرمـاح   مختلفـة مـن   الجاحظ أن العرب قد عرفوا أنواعاثم يذكر 
ـ  خالف اتهام الشعوبية لهم ذه األنـواع بلسـان الخبيـر    ، ويذكر الجـاحظ ه
  .)٥١(ى الحرب معارفهالعسكرى، ومن قصر عل

وهى  -الجاحظ حججه على كفاءة العرب القتالية فى الجاهلية ويؤكد 
بذكره أن العـرب أمـة    –التى يحلو للشعوبية أن يطعنوا فيها العرب  الحقبة

ـ  ب؛ ولـذا اهتمـوا بـالحرب    يكثر فيها الغارات والحروب ويكثر فيهم الطل
شعرهم بمـا يـرد طعـن     فىظهرت معرفتهم بوسائلها وأدواتها ، ووأدواتها

  .الطاعن عليهم والجاحد لفضلهم
وبعد أن يثبت الجاحظ للشعوبية باألدلة والشـواهد خطـأ تصـورهم         

ألسلحة العرب وأساليب قتالهم ، يعود ليرد على اتهامهم األول واألساسى فى 
زون بخطابتهم عن أى أمـة  كتاب العصا أال وهو تصورهم أن العرب ال يتمي

، ثم إن الفرس يتفوقون على العرب فى خطابة ن كل األمم عندهاأل ؛من األمم
  .الخطابة خاصة أهل خراسان وسكان مرو على وجه الخصوص

ولما كان هجوم الشعوبية هنا ينصب على أمر يعتز به العرب ؛ لـذا       
رده عليها محور جعل الجاحظ من عرضه لهجمات الشعوبية على الخطابة و

  .)٥٢(تابه البيان والتبيينتاب العصا من ك، فى كرده على الشعوبية
، يذكر ما العرب فى خطابتها على سائر األمموفى سبيل إظهار تفرد   

، ثم يذكر خطابة العرب على األمم من خطابة والشكل الخاص بهاعند هذه 
  .العتمادها على البديهة واالرتجالأنها صورة مختلفة عن خطابة سائر األمم 
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ال نعـرف الخطـب إال للعـرب     ة القول أنـا وجمل: "يقول الجاحظ  
، ال تضاف إلى رجل ةب مخلد، وكتما الهند فإنما لهم معانٍِ مدونةفأ. والفرس

آداب علـى  ؟ وإنما هى كتب متوارثـة ، و معروف، وال إلى عالم موصوف
  .وجه الدهر سائرة مذكورة

بكى ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق ، وكان صاحب المنطق نفسه 
، مه بتمييز الكـالم وتفصـيله معانيـه   ، مع عل، غير موصوف بالبياناللسان

، ولـم يـذكروه   زعمون أن جالينوس كان أنطق النـاس وهم ي .وبخصائصه
، إال أن كل كـالم  الغة ، وفى الفرس خطباءبالخطابة وال بهذا الجنس من الب

للفرس ، وكل معنى للعجم ، فإنما هو عن طول فكرة وعـن اجتهـاد رأى ،   
لوة ، وعن مشاورة ومعاونة ، وعن طول التفكر ودراسة الكتـب ،  وطول خ

وحكاية الثانى علم األول ، وزيادة الثالث فى علم الثانى ، حتى اجتمعت ثمار 
  .)٥٣("متلك الفكر عند آخره

هكذا حكم الجاحظ على خطابة األمم فى عصره ، قبل أن يذكر مـا  
  .تميز به العرب عليها فى خطابتهم ذات الصبغة االرتجالية

ويشعرنا هذا االستقصاء من الجاحظ فى الحكم على خطابة األمم     
لى طرق امتالك هذه األمم المشهورة فى عصره باجتهاده فى التعرف ع

نها ليعبروا عن أفكارهم األخرى التى يستخدموووسائل التعبير ، للخطابة
  .ومشاعرهم

ونشعر من عبارات الجاحظ السابقة أن األمر معه لم يعد يقتصر على     
محاولة رد افتراءات الشعوبية على العرب ، بل لقد أراد أن يغزو العدو فـى  
 معاقله مما يعنى أنه قد دخل فى المرحلة الثالثة من جدله مع الشعوبية ، وها
ـ  ظ هو ذا ينقد خطابة الفرس ، ويرى أنها نتيجة طول الفكر واالجتهاد ، وحف

الحفظ أكثر نها بالغة فيها من السماع وأى إ ؛الثانى علم األول ودراسة الكتب
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، كما أن كتبهم التى وصلتنا ليس بمستبعد أن يكون قـد  مما فيها من االبتكار
  .)٥٤(ونسبوها لهمابن المقفع و، ألفها بعض أبنائهم كسهل بن هارون

ـ        ل خطبـة فيهـا   أما خطابة العرب فلها صفة االرتجال التى تجعل ك
نما هـو بديهـة   وكل شىء للعرب فإ: "يدة الساعة، وبنت وقتها، يقولكأنها ول

  ليست هناك معانـاة وال مكابـدة، وال إجالـة فكـر     ، ووارتجال، وكأنه إلهام
الم، وإلى رجز يوم الخصام، لى الك، وإنما هو أن يصرف وهمه إوال استعانة

  عير، أو عند المقارعـة والمناقلـة،   ، أو يحدو ببأو حين يمتح على رأس بئر
  ، ال أن يصرف وهمه إلى جملة المـذهب ، فما هو إأو عند صراع فى حرب

ه يقصد، فتأتيه المعانى أرساالً، وتنثال عليـه األلفـاظ   و إلى العمود الذى إلي
ـ  فسه وال يدرسه أحدا يقيده على ن، ثم الانثياالً   ن ولـده، وكـانوا أميـين    م

ندهم أظهر وأكثـر،  ، وكان الكالم الجيد عال يكتبون، ومطبوعين ال يتكلفون
، ومكانه مـن البيـان   ق، وكل واحد فى نفسه أنطوهم عليه أقدر، وله أظهر

يهم أيسر من أن ، وهو عللكالم أوجد، والكالم عليهم أسهلأرفع، وخطباؤهم ل
دارس، وليس هم كمن حفظ علـم غيـره،   ، ويحتاجوا إلى تتحفظ يفتقروا إلى

والـتحم   ،واحتذى على كالم من كان قبله، فلم يحفظوا إال ما علـق بقلـوبهم  
، من غير تكلف وال قصد وال تحفظ وال طلـب ،  بصدورهم، واتصل بعقولهم

 من أحـاط ، لبالمقدار الذى ال يعلمه إال يًئا هذا الذى فى أيدينا جزء منهوإن ش
حـيط بمـا كـان، والعـالم بمـا      ، وهو الذى يبقطر السحاب وعدد التراب

  .)٥٥("سيكون
لك األمية التى وبذلك فقد كان تمكن العرب فى االرتجال من أسبابه ت

تجعـل العـرب بهـذه الطبيعـة     لا كانت و لكن األمية وحدها مكانوا فيها، 
الموهبة فـى قـوة    تلكاألمم لو لم يكن اهللا قد وهبهم  االرتجالية الفريدة بين

أن ولكـل هـذا اسـتحقوا     .ة الخاطر، وامتالك ناصية البالغةوسرعالبديهة 
هب بالغية أنها تفـوق  تأتيهم المعجزة القرآنية التى أدركوا بما لديهم من موا
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ق لكل األمـم أن تخضـع لهـا    ، وخضعوا لها وآمنوا بها ، فحقدرات البشر
  .)٥٦(ألنهم فوق كل األمم بالغة وخطابة؛ بخضوعهم

ويؤكد الجاحظ فى أكثر من مناسبة على أن الكالم موهبـة العـرب   
فـاض بيـانهم،   "لسائر األمم، فقد  الكبرى، وأنه اتفق لهم فى هذا ما لم يتفق

، حتى قالوا فى الحيات وجاشت به صدورهم، وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم
ام ، وكـل  الحم، والحمير وباب والكالب، والخنافس والجعالن، والذوالعقارب

  .، وخطر على قلبما دب ودرج، والح لعين
د أصناف النظم، وضـروب التـأليف، كالقصـيد والرجـز،     ولهم بع

  .)٥٧("والمزدوج ، والمجانس، واألسجاع، والمنثور
وإذن ال نعجب عندما تحفل أسواق العرب فى الجاهليـة واإلسـالم        

علـى   وأن يشجع النبى  ،الشعراء والمنافسات بين الخطباء بالمنافسات بين
  .)٥٨(ما لم يداخلها ذكر ما حرمه اهللا والمسابقاتمثل هذه المنافسات 

لم يكن الجـاحظ أول مـن    وطبيعة العرب فى االرتجال شعرا ونثرا
  .)٥٩(كل منصف لهم مدرك لفنون مواهبهم ؛ ألنها حقيقة يذكرها عنهمذكرها

ذه الموهبـة  خصائص ه حولكن يحسب للجاحظ أنه كان أول من وض
  .)٦٠(ر تفرد العرب بها دون األمم كلهاوذك ،االرتجالية

ويستطيع كل منكر لهذه البالغة االرتجالية التى أوتيها العـرب دون  
سائر األمم أن يتحقق من صدق هذه الدعوى بأن يدخل إلى أرض األعـراب  

بعينيه ويسمع بأذنيـه تلـك الحقيقـة، يقـول     ص والفصاحة التامة ليرى لَّالخُ
ى أخذت بيـد الشـعوبى فأدخلتـه بـالد     أنك مت: وأخرى: "الجاحظ فى ذلك

لق، أو خطيـب  ف، شاعر مص، ومعدن الفصاحة التامة، ووقفتهلَّاب الخُاألعر
ـ بينفهذا فرق ما . ت هو الحق، وأبصر الشاهد عيانًاعلم أن الذى قل، مصقع ا ن
  .)٦١("وبينهم
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ل فـى فنـون   عرب هى االرتجـا وإذا كان الجاحظ يرى أن طبيعة ال
تنسيق للخطب والشعر لم يكن بعيدا أيضـا  ، فإنه يرى أن اإلعداد والالبالغة

، ولكن يقتصر هذا األمر على سكان الحضر والمـدن مـنهم   عن طائفة منهم
، أمـا  )٦٢(لغاتهم األصـلية وعلى األمم التى أخذت اللغة عنهم ، واستبدلوها ب

فكـانوا    -فطـرتهم األولـى  وهم ممثلو العرب فى نقائهم و -سكان البوادى 
  .مطبوعين على االرتجال والبداهة وسرعة الخاطر 

خل معاقل وبعد أن اطمأن الجاحظ إلى أن دائرة الصراع أصبحت دا
إلى حسم األمر لصالح  الخطابـة العربيـة علـى     الشعوبية ، واطمأن أيضا

نراه يعـود للعصـا مـرة     –خاصة الفرس  -حساب خطابة األمم األخرى 
ولكن العودة إليها هذه المرة ليس إلثبات تهم جديدة على العرب مـن   ،أخرى

قبل الشعوبية كما كان األمر فى مرحلة الصراع األولى ، ولكن ذكرها هـذه  
فضـائل  نفسـه  المرة من أجل تعداد فضائلها ومزاياها التى تعادل فى الوقت 

  .ر األمملهم وسيما تخصهم دون سائ ؛ ألنهم يأخذونها عالمةالعرب ومزاياهم
ولهذا االرتباط الوثيق الذى أصبح بين العصا والعرب يكثر الجـاحظ  

، وشـعر وخبـر   تلفة من قرآنٍِ كريمٍ وحديث شريفمن عرض الشواهد المخ
  .وقصص وأمثال على فوائد العصا وفضلها 

 كما يستشهد الجاحظ باألنبياء الذين ذكرهم اهللا فى قرآنـه واتخـذوا  
السالم، يقول  ماموسى عليهكسليمان وئر أحوالهم لهم يحملونها فى سا عصيا

، مأخوذ من أصل كريم، ومعدن شريف والدليل على أن أخذ العصا: "الجاحظ
، اتخـاذ  ل، وال يعترض عليها إال معاندها إال جان المواضع التى ال يعيبهوم

لخطبته، وموعظته، ولمقاماتـه، وطـول   اود عليه السالم العصا سليمان بن د
   .صـاب ، فجعلهـا لتلـك الخصـال جامعـة     ول التالوة واالنت، ولطصالته
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 :وقولـه الحـق   وجل قال اهللا عز                           

                                                

                            )*( والمنسأة هى العصا")٦٣(.  
باسـتخدام  ويذكر الجاحظ للقارئ سبب بدئه فى ذكر مزايـا العصـا   

، جـم ألنه من أبنـاء الع  وإنما بدأنا بذكر سليمان : "النبى سليمان لها بقوله
ولمـا أعطـاهم اهللا أكثـر    رص، والشعوبية إليهم أميل ، وعلى فضائلهم أح

  .)٦٤("وصفًا وذكرا
آخر من أنبياء العجم ، كانت  كان األمر كذلك يذكر الجاحظ نبياولما 
، هو موسى عليـه السـالم ،   معجزات كثيرة ال ينكرها أحد منهمللعصا معه 

فيذكر الجاحظ اآليات القرآنية التى ذكرت ما ارتبط بعصاه مـن معجـزات   
  .)٦٥(وقع مؤثر فى التاريخرى كان لها وأحداث كب
ل وأبيات شعر للعـرب تـرتبط   م يذكر الجاحظ بعض قصص وأمثاث

، وينتهى من كل هذا االستقصاء إلى هـذه النتيجـة التـى تفحـم     )٦٦(بالعصا
الشعوبيين الذين يسخرون من العصا ويهونون من شأنها حين حل العـرب  م

ففيهـا مـن المنـافع     فإذا كانت العصا صحيحة: "يقوللها ساعة خطابتهم إذ 
فرقت ففيها مثل الكبار والمرافق األوساط والصغار ما ال يحصيه أحد ، وإن 

  .يبلغ فى المرفق والرد مبلغ العصافأى شئ . الذى ذكرنا وأكثر
افـق  دليل على كثرة المر" خرىولى فيها مآرب أ: "وفى قول موسى

رنا قبـل  والذى ذك والمآرب كثيرة" ولى فيها مأربة أخرى: "فيها، ألنه لم يقل
  .)٦٧(" هذا داخل فى تلك المآرب
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على أن الجاحظ ال يكفيه ما ذكره من شواهد وأدلة على فوائد العصا 
، فيذكر ون الشعر والخطب واألمثال والقصصومنافعها وكثرة تصرفها فى فن

المختلفة فى فنون األدب  جملة أخرى من تلك الفوائد والمنافع ووجوه تصرفها
، ثم يعلق على كل هذا الكم الممتع  والبليغ من الشواهد المختلفة ) ٦٨(والحكمة

فى كم فن تصرف فيـه   –أبقاك اهللا  –انظر : " التى ذكرت فيها العصا بقوله 
اء ذكر العصا من أبواب المنافع والمرافق ، وفى كم وجـه صـرفته الشـعر   

 ، وعصـى لغـاء ، ونحن لو تركنا االحتجـاج لمخاصـر الب  وضرب به المثل
، ألن لجلّـة المرسـلين، وكبـار النبيـين     من االحتجاج الخطباء، لم نجد بدا

وعنزته، وعلـى   الشعوبية طعنت فى جملة هذا المذهب على قضيب النبى 
  .)٦٩(" ، وعلى عصا موسىعصاه ومخصرته

يتجمع  قد وصل بالعصا إلى أن أصبحت قطبا كبيراوإذا كان الجاحظ 
 وفن وحكمة ، وحق لها بهذا القدر السنىحولها كل عجيب وطريف من أدب 

إذا كان  .أال تعبأ بناقد أو ناقم من قدرها –غها الجاحظ إياه أو بلّ –الذى بلغته 
الجاحظ قد وصل  بالعصا إلى كل هذا فكان البد له من أن يوجه نقده لهؤالء 
الشعوبيين الذين جهلوا حقائق علم  االجتماع ، وطبائع الشـعوب واخـتالف   

ولو علم : "يقول الجاحظ فى ذلك .)٧٠(، وتأثيرها بما تفرضه من قوانيناتالبيئ
القوم أخالق كل ملة، وزى أهل كل لغة، وعللهم فى ذلك واحتجاجهم له، لقل 

من غير سقم وال نقصان  هذه الرهبان تتخذ العصى .، وكفونا مؤونتهمشغبهم
كـاز ومـن   والبد للجاثليق من قناع ومن مظلة وبرطلة ومن ع. فى جارحة

  .ا فى الخلقةوال عجز غير أن يكون الداعى إلى ذلك كبراعصا ، من 
تالوة يتخذ العصا عند ومازال المطيل القيام بالموعظة أو القراءة أو ال

كأن ذلك زائد فى التكهـل والزماتـة،   ، ويتوكأ عليها عند المشى طول القيام
  .وفى نفى السخف والخفة
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حاجة إلى أن يكون لكل جنس منهم سيما وبالناس حفظك اهللا أعظم ال   
  .)٧١("سمة يتعارفون بهاولكل صنف منهم حلية و

، فة عادات كل أمـة الشعوبية فى معراألمر إذن هو مسألة جهل من     
وعدم صدق معاينة منهم لما يدور حولهم ، فهذه الرهبان تتخـذ العصـى ،   

فمـا بـال    ،ع ومظلة وبرطلة ومن عكاز ومن عصـا والبد للجاثليق من قنا
الشعوبية ترى كل هذا فى عادات الرهبان وغيرهم من الناس ثم تستنكر على 
العرب استخدام العصا حين قيامها بالخطابة والموعظة، ولها فيها معانٍ فـى  

  .نفى السخف والخفة وزيادة فى التكهل والزماتة
عـاداتهم عنـد   ويعطى الجاحظ أمثلة أخرى كثيرة على سيما الناس و

مـم  اخـتالف األ  ويوضح ،، وفى أحوال حياتهم المختلفةك عباداتهمأداء مناس
، حسب ما يتوارثونه عن األجداد ، وما )٧٢(بعضها عن بعض فى هذه العادات

يجريان الحوادث فيهم والنوازل بهمى بينهم منها نتيجة ر.  
األمـم   وبعد أن يقدم الجاحظ هذه األمثلة والـدالئل علـى عـادات   

إن حمل العصا والمخصرة دليل علـى   وأيضا: "ليقول وسيماهم يعود للعصا
ص فـى خطبـاء   خا ، وذلك شىءلتأهب للخطبة، والتهيؤ لإلطناب واإلطالةا

بون فـى حـوائجهم   ، ومنسوب إليهم حتى إنهم ليذهالعرب، ومقصور عليهم
  .والمخاصر بأيديهم، إلفًا لها وتوقعا لبعض ما يوجب حملها، واإلشارة بها

ى أشار النساء بالمآلى وهن قيـام فـى المناحـات ،    وعلى ذلك المعن
وعلى ذلك المثال ضرن الصدور بالنعالب.  

، وإنما يكون العجز والذلة فى دخول الخلل والنقص على الجـوارح  
  . )٧٣("أما الزيادة فيها فالصواب فيه

ونشعر كأننا أمام قياس منطقى تقول إحـدى مقدمتيـه لكـل األمـم       
والمقدمة األخرى تقول العرب ، عن بعضها البعض عوب عادات تميزهاوالش
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، ومـن عـادات العـرب    دات بما أنهم شعب من شعوب العـالم لهم عا أيضا
  .لعصا حين خطابتهم وإنشادهم ا استخدامهم

الخطابة بما استخدام العرب العصا عند إن : القياسوتكون نتيجة هذا 
، ويجـب  إلنسـانية إحدى عادات أمة من بـين ا ، فهى همأنها عادة من عادات

  .شأن باقى عادات األمم وتقاليدها توقيرها ووضعها ضمن ظروفها
  على أن هذه العصا هى عند العرب بمثابة رمز يشير لمعانٍ كثيـرة  

من يسـتخدمها عـن جهـل    ، وراحت تطعن و تجاهلتهاقد جهلتها الشعوبية أ
  .وسوء تقدير

، وعاداته فى اهللا فى أرضه على أن ما جعل الشعوبية تتجاهل قوانين
ذا الحقد الذى ، هعن أمة ناتج عن حقدها على العرب ، واختالف كل أمةخلقه

، وقربها من الزندقة ببغضها للدين الذى جاء بـه العـرب   فجر تيار الشعوبية
قـط   ثم اعلم أنك لم تر قومـا : "ذلك لهداية اإلنسانية كلها ، يقول الجاحظ فى

دينه، وال أشد استهالكًا لعرضـه،   ؤالء الشعوبية وال أعدى علىأشقى من ه
، وقد شفى الصدور مـنهم  وال أطول نصبا، وال أقل غنما من أهل هذه النحلة

، وغليـان تلـك   شنآن فى قلوبهم، وتوقد نار الطول جثوم الحسد على أكبادهم
ولو عرفوا أخالق أهل كل . ئرة، وتسعر تلك النيران المضطرمةالمراجل الفا

، على اختالف شاراتهم وآالتهم ، وشـمائلهم  وعللهمملة، وزى أهل كل لغة 
علة كل شئ من ذلك، ولم اجتلبـوه ولـم تكلفـوه، ألراحـوا     وهيئاتهم ، وما 

  .)٧٤("لى من خالطهم، ولخفت مؤونتهم عأنفسهم

وما كان لهذا الحقد الدائم الفوران فيهم من العـرب لكـونهم فتحـوا    
وينقطـع فورانـه ألن مبعثـه    ه بالدهم وملكوا أرضهم أن يهدأ أو تنطفئ نار

الجسد، ويفسد الـود، عالجـه    داء ينهك: "الحسد، والحسد كما يقول الجاحظ
تعذر، وما ظهر منـه فـال   ، وهو باب غامض وأمر معسر، وصاحبه ضجر

  .)٧٥("يداوى، وما بطن منه فمداويه فى عناء
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، هم، ولينخر هذا الحسد فى نفوسهمفليمت إذن هؤالء الشعوبيون بغيظ
النفـوس الكريمـة    مر عصا الجاحظ تطيح بما تجيش به نفوسهم وتأباهولتست

وسـدت علـيهم    ، هذه العصا التى وقفت لهم بالمرصـاد والعقول الصحيحة
هى ليست كل ما عنده من ، وكان للجاحظ معها إطالة مداخل القول ومخارجه

، وإن عـادوا عـاد   كافية إلخراس هذا الفريق الشعوبى، ولكنها بهذا الحد قوة
أن وأما العصا فلو شئت : "ى أخرى وعصا جديدة، يقول الجاحظلهم ومعه قو

  . )٧٦("أشغل مجلسى كله بخصالها لفعلت
  ، الشعوبية الفارسية فـى كتـاب العصـا   وهكذا رأينا الجاحظ يواجه   

غيـر عليهـا فـى    ، وإنما يرد اتهاماتها، ثم ال يكتفى بهذاو يبطل مزاعمها وي
، ويبرر جوانب التفوق عند العرب فى الخطابـة  لها لنقدمعاقلها ويوجه سهام ا

لصـدق المرجعيـة    رج الجاحظ من هذه الموقعة منتصراوفنون القتال ، ويخ
  .ة األدلة والحجج التى يستند لهاالتى يعتمد عليها ، ولقو

وقد تعددت صوالت الجاحظ مع الشـعوبية الفارسـية علـى وجـه       
ولعل فيما ذكرناه من  ،اءاتهمفى كل موقعة له معها افتر ودحض ،الخصوص

الكتب التى ألفها الجاحظ حول الشعوبية ما يدل على هذه الصوالت المختلفـة  
وكيف أنـه   لشعوبية الفارسية على وجه الخصوص،التى وقفها الجاحظ مع ا

الجدل فيهـا   كان بالمرصاد لها فى كل دائرة من دوائر الصراع التى اشتعل
  .بين العرب والشعوبية

 
، )٧٧(بط الساميون سكان العراق القدماء، ومنهم ملوك بابـل يقصد بالن

هون بما كان لهـم مـن   ، وكانوا يتبان وجودهم متمثالً فى بيئة العراقوقد كا
، كما تمثلت شعوبيتهم فـى افتخـارهم بمعـرفتهم للفالحـة     حضارات قديمة

  .)٧٨(هاوإجادتهم ل
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وقد كان ينظر إليهم من قأنهم من أقل األمم والشعوب على ل العرب ب
، ومع هذا نجد مـن  ل بهم فى القلة والذلة بين األممولذلك يضرب المث ؛شأنًا

على القرشيين عند اختيار اإلمام، فقد زعم ضرار  المتكلمين من يتعصب لهم
، حتى إذا اجتمع قرشى ونبطـى  أن اإلمامة تصلح فى غير قريش"بن عمرو ا

فيمكننـا خلعـه إذا خـالف     ، وأضعف وسيلةعدداالنبطى؛ إذ هو أقل قدمنا 
  .)٧٩("الشريعة

والمالحظ أن قول ضرار فى تقديم النبط على القرشيين فى اختيـار  
ليتهم عليهم وعلى غيرهم من األمم، ولكن يفهـم مـن   اإلمام ليس معناه أفض

أولى أن تكون الخالفة فـيهم   أن أقل األمم شأنًا، فهو يرى كالمه عكس ذلك
  .حدث منه تجاوزات عزل الخليفة إن أخطأ أو حتى يسهل

مامة بن أشرس وضرار بن عمرو رأيا وينسب المسعودى للجاحظ وث
لى العرب، يقول المسعودى فـى  ، فهو ينسب لهم أنهم يفضلون النبط عغريبا
ثمامـة بـن   ومنهم ضرار بن عمرو  –وقد زعم جماعة من المتكلمين : "ذلك

، ألن من جعـل اهللا  النبط خير من العربأن  الجاحظ أشرس وعمرو بن بحر
فى الدنيا إال وقـد أعطـاهم   منهم لم يدع أكبر شرف  تبارك وتعالى النبى 

  ، وال نعمة على من جعل اهللا تعالى النبى عليه السالم مـنهم أكبـر مـن    إياه
  مـنهم أكبـر    وجل النبـى   ، وال بلوى على من لم يجعل اهللا عزالنبى 

  اهللا فضـل مـا بـين    أنهم مع هذا كله لهـم عنـد    ، إالخروج النبى  نم
  .)٨٠("النعمة والبالء

  رد على الحجة السابقة القائلة بتفضيل النبط على العرب لكونهم قد وي
ن العرب يمكـن أن  ، وبسلب النبوة عنهم ، بأليس منهم ابتلوا بكون النبى 

سائر األمـم   إن كون النبى منهم يعنى اصطفاء اهللا لهم على: يتباهوا ويقولوا
  .)٨١(مما يعنى تفضيلهم عليها كلها 
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؛ ألن الفضل يختلف من وقـت  ولسنا فى مجال تفضيل أمة على أمة  
  لجـاحظ  آلخر فيها، أما ما نحب أن نناقشه هنا فهو مقدار صحة مـا نسـب ل  

ـ   فى تفضيله للنبط على العرب وى ، وهو قول غريب لم ينسـبه للجـاحظ س
  .المسعودى فى كتابه مروج الذهب

عودى الذى تبناه وقد ندهش لقول المس: "شارل بلال. دوفى ذلك يقول   
، وال شك ن الجاحظ فضل النبطيين على العرب، وفيه يدعى أغولدزيهربعده 

الجاحظ لـم نجـد فـى آثـاره مـا      أن المقصود بذلك تفسير مغرض لرأى 
  .)٨٢("يسوغه

مـا  وفى رأيى أن الجاحظ المتعصب للعروبة ال يمكن أن يصدر عنه 
، ولكنه فيما يبدو قد ذكر أقوال ضـرار  يشير إلى تفضيل أى أمة على العرب

بن عمرو ومن يتبعه من الضرارية على أنها أفكار تشـيع فـى مجتمعـه،    ا
، ة فيها ليسهل الرد عليها بعـد ذلـك  وعرضها بأساليبه فى إبراز جوانب القو

، ضـرارية أن الجاحظ يقول بآراء ال –ومنهم المسعودى  –فظن بعض الناس 
، علـى  )٨٣(مانية بقوة أن الجاحظ يميل إليهالعرضه حجج العث كما ظنوا أيضا

أن الجاحظ قد نفى عن نفسه الميل إلى العثمانية أو الضرارية بقوله لهـؤالء  
بحكايـة   وعبتنى: "ده من مؤلفاته فى الفرق والمذاهبالذين يسيئون فهم مقاص

ـ  وقالـت  : ول فـى أول كتـابى  قول العثمانية والضرارية، وأنت تسمعنى أق
فحكمـت   ،تنى أقول وقالت الرافضة والزيدية، كما سمعالعثمانية والضرارية

فهال حكمت عللعثمانيةابالنصب لحكايتى قول  على ،بالتشيع لحكايتى قول  ى
، كمـا كنـت   من الغالية لحكايتى حجج الغاليـة  وهال كنت عندك!! الرافضة

  .)٨٤(!!"صبةمن الناصبة لحكايتى قول النا عندك
لم يوافقوا  -وبالطبع منهم الجاحظ  -ويؤكد الشهرستانى أن المعتزلة   

إلمـام  أو تفضيل اختيـار ا  ،ضرار بن عمرو فى تفضيله النبط على العرب
  .) ٨٥(منهم على اختياره من العرب



  ١٢٣

 
صده الجاحظ فتتلخص أما عن نتائج الصراع الشعوبى العربى كما ر

فيما أشار إليه الجاحظ مما صدر عن الشعوبية من مؤلفات وأشعار وأقـوال  
وتطعن فى مآكلهم وتهون من  ،)٨٦(ح فى العرب وتشكك فى صحة أنسابهمتقد

  .)٨٨(ليقة التى عرفوا بها، كما تطعن فى قيمهم الخ)٨٧(شأنها
الفارسى يتباهى بالموروث إلى جانب ما صدر من شعرائها من شعر 

، كما يضاف لهـذا مـا أشـار إليـه     والحبشى، ويقلل من شأن تاريخ العرب
 الجاحظ من نشر شعراء الشعوبية لتيار من الشعر الماجن فى المجتمـع لـم  

  .)٨٩(يعرفه العرب األوائل فى جزيرتهم
نه أكبر من دافع ، لكولم نسب الجاحظ من هجمات الشعوبيةكما لم يس
  .)٩٠(عن العروبة ضدها

كن هجمات الشعوبية فى كل هذه االتجاهات قـد بـاءت بالفشـل    ول  
، وبقيت الجوانـب  ه من حماة العروبة واإلسالم ضدهالوقوف الجاحظ وإخوان

  .ى تفوق الحق على الباطل وقهره لهاإليجابية لهذا الصراع شاهدة عل
جمـع   -كما صوره الجـاحظ   - وكان من نتائج هذا الصراع أيضا

النثرى ليقف أمام اتهامات الشعوبية للعرب بـاإلفالس  تراث العرب الشعرى و
، ولعل المجموعات الكثيـرة مـن   )٩١(كالطود الشامخ –الحضارى بين األمم 

جـل  والتبيين كانت من أ الخطب والحكم واألمثال العربية المذكورة فى البيان
هذا غيض من فيض هذه األمة البليغة التى : هذا الغرض، وليقول لهم الجاحظ

  .بالغتها وخطابتهاون فى تشكك
بيان العرب القديم "عن هذا الصراع إثبات الجاحظ أن  كما نتج أيضا

فى حين يقف بيان الفرس القديم هزيل المعاصـرة  .. يتحدى المعاصرة بالقدم 



  ١٢٤

ن الجاحظ قـد شـكك فـى مؤلفـات     ؛ أل)٩٢("يسقطه الزيف وتشجبه الشكوك
  .)٩٣(نحولة على القدماءيثة التأليف وم، وقال إنها قد تكون حدالفرس

حركة الترجمة عـن األمـم    كما يحسب من نتائج هذا الصراع نشاط
رفة، ونشاط ، وقد عملت هذه المؤلفات المترجمة على اتساع أفق المعالمختلفة

  .)٩٤(حركة الثقافة والعلم
كان من نتائج هذا الصراع ما أكده الجاحظ من وحدة أجنـاس   وأيضا
كان الجاحظ أحد كبار المعبرين "لته التوفيق بينها، فقد ية، ومحاواألمة اإلسالم
، والحفاظ علـى أصـالتها   ة األمة وتماسك عناصرها وأجناسهاعن فكرة وحد

نها تنسجم ، وألألمة كانت من صميم رسالة اإلسالمألن فكرة وحدة ا .العربية
، وألنها كانت أساس فلسفة الخالفة فى الحكم ، وعلـى  مع فلسفته فى اإلنسان

هذا كان الجاحظ فى معظم ما ألف فى مناقـب األقـوام والقبائـل واألسـر     
ئل المدن يبحث عما يجمع وال يفرق، ويحاول أال يعطى قوما فوق مـا  وفضا

  .)٩٥("ا من حقهمشيًئ يستحقون، وال يبخس قوما
ا فـى نشـوب   والجاحظ نفسه يقول فى نبذ المفاخرة باألنساب ألثره 

خصلة رأيت الناس قد استهانوا بها، وضـيعوا  ذر واح: "الخالفات والعداوات
النظر فيها، مع اشتمالها على الفساد، وقدحها البغضاء فى القلوب، والعـداوة  

ع اإلنـس  ، مع اجتماألنساب ؛ فإنه لم يغلط فيها عاقلالمفاخرة با: بين األوداء
ن على الصورة وإقرارهم جميعاً بتفرق األمور المحمودة والمذمومة م جميعا

ل حـين وانتقالهمـا   ، فى كالجمال والدمامة واللؤم والكرم، والجبن والشجاعة
. ، ووجود كل محمود ومذموم فى أهل كل جنس من اآلدميينمن أمة إلى أمة

  .وهذا غير مدفوع عند الجميع
، تسلم بذلك علـى  الك نصيبا، وال من لسانك حظفال تجعلن له من عق

  .)٩٦("ناس أجمعين، مع السالمة فى الديالن



  ١٢٥

وفى رأى الجاحظ أن اختالف أجناس األمة اإلسالمية ليس معنـاه أن    
عن  ، ولكنه رأى أن يتم هذا االنصهارظل كل جنس معزوالً عن اآلخر فيهاي

والقحطانيين العدنانيين، كما حدث االئتالف بين ،طريق وحدة اللغة والدين فيها
، وكذلك علـى سـائر   العرب دنانيون ودخلوا داخل دائرة، فقد تعرب العقديما

األجناس أن تجعل من دائرة الدين اإلسالمى الذى ينتمون إليه واللغة العربية 
للوحـدة   طريقًا لالئتالف بينهـا وجسـرا   –التى استبدلوها بلغاتهم األصلية 

  .)٩٧(ة التى تشملهم جميعاالقومي
، دقةصراع انتصار اإلسالم على الزنفقد كان من نتائج هذا ال وأخيرا  

، وكان مـن بينهـا   ه المؤلفات الكثيرة التى واجهتهاوتمثل ذلك النصر فى هذ
وضـح لكـل   ، وأأسكت فيها زعماءها، وأبطل حججهممؤلفات الجاحظ التى 

ـ مبصر خواء فكرهم وسطحيته ول القـرآن الكـريم   ، وأزاح كل مزاعمهم ح
  .)٩٨(والحديث الشريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٦

 
  
  . ١/٦٠سالم، ضحى اإل )١(
  . ٢٤٢الجاحظ حياته وآثاره ، ص  )٢(
      . ٦٠٥العصر العباسى األول ، ص  )٣(
  . ٣/٢٧النجوم الزاهرة،  )٤(
بغـداد،  . مفهوم اإلنسانية والعنصـرية عنـد الجـاحظ   : محمد توفيق حسين. د )٥(

  . ١٠٧ –١٠٦م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥الحرية للطباعة،  رالموسوعة الصغيرة، دا
  .٥١ة، ص يالرسائل السياس. الجاحظ  مقدمة رسائل: على أبو ملحم. د )٦(
  . ١/٢٩رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٧(
، ، والعصـر العباسـى الثـانى   ٩٦ص  ، اءرموسـا  ددابغالجاحظ فى البصرة و )٨(

. فـى القـرن الثالـث الهجـرى    الترسـل  : عيسىسعد فوزى . ، ود ٦٠٥ص
  . ٦٩م، ص١٩٩١، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

كتاب فخر السودان على البيضـان،  . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٩(
١٨٣ – ١/١٨٢.            

  .١/١٨٣المصدر السابق،  )١٠(
  . ١٨٤ -١/١٨٣المصدر السابق،  )١١(
الشـعوبية واألدب أبعـاد   : من هؤالء الباحثين الدكتور خليل جفال فـى كتابـه   )١٢(

  . ٣٦ومضمونات، ص 
كتاب فخر السودان على البيضـان،  . عبد السالم هارون تحقيق. رسائل الجاحظ  )١٣(

١٨٩ -١٨٥/ ١ .  
تحقيق عبـد  . انظر قصيدة سنيح بن رباح وشرح الجاحظ لها فى رسائل الجاحظ  )١٤(

  . ١٩٢ -١/١٩٠كتاب فخر السودان على البيضان، . السالم هارون 
  . ١٩٤– ١/١٩٣المصدر السابق،  )١٥(
  .١/١٩٧المصدر السابق،  )١٦(
  .١/١٩٧المصدر السابق،  )١٧(
       . ٢١٩ ،٢١٢-١/٢١١المصدر السابق،  )١٨(



  ١٢٧

فى حين يرى باحثون أن الشعوبية الفارسية هى أول الشعوبيات ظهـورا علـى    )١٩(
  :إسـماعيل العرفـى  : األحداث فى األمـة اإلسـالمية، ومـن هـؤالء    مسرح 

المجتمـع  : إبراهيم العـدوى  . ، ود٢١، ص م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، فى الشعوبية
  مقال عن أبـى عبيـدة   : ، ود طه الحاجري١٧ العربى ومناهضة الشعوبية، ص
  . ٢٧٧، ص ١٩٤٦، مارس ٦، عدد ٢فى مجلة الكاتب المصرى، مجلد 

 .    ٢٥المناحى الفلسفية عند الجاحظ ، ص  )٢٠(
  . ٢٢٩ت، ص .القاهرة، دار الفكر العربى، ال. تاريخ الجدل: محمد أبو زهرة  )٢١(
  . ٦٣ – ٦١العرب والتحدى ، ص  )٢٢(
  .١١جذور التاريخية للشعوبية، ص، وال٢٥فى الشعوبية، ص  )٢٣(
المؤسسة العربية للدراسـات  . مالمح يونانية فى األدب العربى: إحسان عباس. د )٢٤(

أدباء العـرب فـى األعصـر    : ، وبطرس البستانى  ٢٦م، ص١٩٧٧والنشر، 
دار الجيل، دار مـارون عبـود،   بيروت ، . العباسية حياتهم وآثارهم، نقد آثارهم

الطاهر أحمد . دنشره .  بحث عن الحيوان: سيوسين بال، وأث ٢/٢٦٥، م١٩٧٩
، م١٩٨٠، ٥القاهرة، دار المعارف، ط. فى كتابه دراسة فى مصادر األدب مكى
  .٨٦ –٨٥نسانية والعنصرية فى أدب الجاحظ، صومفهوم اإل، ١٣٣ص 

  مـن كتابـه فـى الـوكالء،     . تحقيق عبـد السـالم هـارون   . رسائل الجاحظ )٢٥(
١٠٤ -٤/١٠٣.  

  . ١/٣٨٣ن، البيان والتبيي )٢٦(
  . ٢/٥المصدر السابق،  )٢٧(
  . ١٥٧النثر العربى فى مراحل تطوره ، ص  )٢٨(
  . ١٥١المرجع السابق ، ص  )٢٩(
  .١٢٤ – ٣/٥البيان والتبيين،  )٣٠(
  . ٦ – ٣/٥المصدر السابق،  )٣١(
  . ٣/١٢المصدر السابق،  )٣٢(
  . ١٥٦النثر العربى فى مراحل تطوره ، ص  )٣٣(
  .٣/١٣البيان والتبيين،  )٣٤(
  . ٣/١٤، المصدر السابق )٣٥(
  . ٣/١٥در السابق، المص )٣٦(



  ١٢٨

  . ٣/١٦المصدر السابق،  )٣٧(
  . ٣/١٧المصدر السابق،  )٣٨(
  . ٣/١٧المصدر السابق،  )٣٩(
  . ١٨ – ٣/١٧المصدر السابق،  )٤٠(
  . ٣/١٨المصدر السابق،  )٤١(
  . ٣/١٩المصدر السابق،  )٤٢(
  . ٩٢الجدل والقص فى النثر العباسى، ص  )٤٣(
 .٢٠ – ٣/١٩البيان والتبيين،  )٤٤(
،  ٦٢ – ١/٦١رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٤٥(

  .٢٥٩وحدائق األزاهر ، ص 
  .٢٢/  ٣البيان والتبيين،  )٤٦(
         .٣/٢٢المصدر السابق،  )٤٧(
  .٣/٢٣المصدر السابق،  )٤٨(
  . ٣/٢٣المصدر السابق،  )٤٩(
  . ٣/٢٤المصدر السابق،  )٥٠(
  . ٣/٢٤المصدر السابق،  )٥١(
  .٩٢الجذور التاريخية للشعوبية ، ص  )٥٢(
  . ٣/٢٨البيان والتبيين،  )٥٣(
  . ٣/٢٩در السابق، المص )٥٤(
  . ٢٩ – ٣/٢٨المصدر السابق،  )٥٥(
 – ٣/٢٧٣من كتابه فى حجج النبوة، . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ )٥٦(

٢٨٠ .  
          .٢٧٣/  ٣المصدر السابق،  )٥٧(
  . ١/٢٩٤ت، .بيروت، دار صادر، ال. الطبقات الكبرى: ابن سعد )٥٨(
أى : "ن بالغـتهم فقـال  وصف ابن المقفع العرب بهذه الطبيعة االرتجالية فى فنو )٥٩(

حكمة تكون أبلغ، أو أحسن أو أغرب، أو أعجب، من غالم بدوى لم ير ريفًـا،  
ولم يشبع من طعام، يستوحش من الكالم، ويفزع من البشر، ويأوى إلـى القفـر   
واليرابيع والظباء، وقد خالط الغيالن، وأنس بالجان فإذا قال الشعر وصف ما لم 



  ١٢٩

ثم يذكر محاسن األخالق ومساويها، ويمدح ويهجـو   يره، ولم يغذ به ولم يعرفه،
 :، انظـر "ويذم ويعاتب، ويشبب ويقول ما يكتب عنه، ويروى له، ويبقى عليـه 

  .١/٤٠٣زهر اآلداب، 
، وانظر اعتراض محمد أبو  ٥٠الجاحظ والنقد األدبى، ص : وديعة طه النجم. د )٦٠(

. أزهى عصورها الخطابة أصولها وتاريخها فى: زهرة على هذا الرأى فى كتابه
: ، وكذلك إبراهيم سالمة فى كتابـه ١٨٤ت، ص .القاهرة، دار الفكر العربى، ال

مكتبـة  . تقارنيـة  –نقديـة   –بالغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلة 
على أبو ملحـم فـى   . ، ود٧١م، ص١٩٥٢/ هـ١٣٧١، ٢األنجلو المصرية، ط

: ، ودكتور وليد قصاب فى كتابه ٢٠٦المناحى الفلسفية عند الجاحظ ، ص: كتابه
الدوحـة،  . التراث النقدى والبالغى للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجـرى 

وكل هؤالء الباحثين لم يقتنعـوا بـأن   . ٦٦م، ص١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار الثقافة، 
  ، رتجال فى الخطابة دون سـائر األمـم  العرب وحدهم كانوا يمتلكون خاصية اال

والحق أن ما نقله الجاحظ من بالغة العرب فـى  . كة لديهمبل شككوا فى هذه المل
البيان والتبيين التى صدر أكثرها عن االرتجال يـرد علـى اعتـراض هـؤالء     

ة فى العرب توافرت لها عوامل مختلفـة  معترضين ، إلى جانب أن هذه الطبيعال
وافر ذكرناها ولم تتوافر لغيرهم من األمم وقتذاك ، وقد توجد بعض األمم التى يت

فيها عدد معين ممن عرفوا بسالمة الطبع، وقوة االرتجال، ولكن أن توجد أمـة  
كلها مطبوعة على االرتجال فهذا مالم يتوافر لغير العرب، وهذا ما قصد الجاحظ 
إليه حين وصفهم باالرتجال دون سائر األمم؛ ولذا فال مسوغ العتـراض مـن   

رتجال فـى بالغتهـا دون   اعترض على قول الجاحظ بتفرد العرب بخصيصة اال
  .سائر األمم

  . ٣/٢٩البيان والتبيين،  )٦١(
  .١/٢٠٣المصدر السابق،  )٦٢(
  . ٣/٣٠، المصدر السابق )٦٣(
، وانظر اتفاق ابن قتيبة مع الجاحظ فى هذا الرأى فـى   ٣/٣١المصدر السابق،  )٦٤(

  . ٣٥٤كتابه العرب أو الرد على الشعوبية ضمن كتاب رسائل البلغاء ، ص 
  .  ٣٥،  ٣٢،  ٣/٣١البيان والتبيين،  )٦٥(
  . ٤٩ -٣/٣٨المصدر السابق،  )٦٦(



  ١٣٠

  . ٣/٥٠المصدر السابق،  )٦٧(
  . ٧٧ – ٣/٣٩المصدر السابق،  )٦٨(
، وانظر فى وصف العصا التى كان يخطب النبى وهـو  ٣/٨٩المصدر السابق،  )٦٩(

  .٣٧٧،  ٢٥٠،  ٢٤٩/ ١متكئ عليها فى الطبقات الكبرى البن سعد، 
  ، وانظر أيضـا  ١٦٢ره ، ص النثر العربى فى مراحل تطو: سعيد منصور . د )٧٠(

 – ٧٨مفهوم اإلنسانية والعنصرية فى أدب الجاحظ ، ص: محمد توفيق حسين. د
  . ٣٤ – ٣٣الخطابة ، ص : ، ومحمد أبو زهرة  ٧٩

  . ٣/٩٠البيان والتبيين،  )٧١(
  .  ١١٥،  ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٦،  ٩٨، ٩٧، ٩٦ ، ٣/٩٥المصدر السابق،  )٧٢(
  . ٣/١١٧المصدر السابق،  )٧٣(
  . ٣/٣٠، سابقالمصدر ال )٧٤(
  من كتابه فى الحاسـد والمحسـود،   . تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٧٥(

٤ -٣/ ٣  .  
  . ٣/٤٤البيان والتبيين،  )٧٦(

جاحظ وكتاب العصا ونحب أن نشير هنا أننا لو عقدنا مقارنة بين كتاب العصا لل
كـل عناصـر الفـن    على ، لوجدنا كتاب العصا للجاحظ يشتمل ألسامة بن منقذ

لجدل والمنطق من أجل إفحام الشعوبية وهدم حصونها ، وليست المادة التـى  وا
يستعين بها الجاحظ فى هذا الكتاب من شواهد متنوعة من القرآن الكريم والحديث 

النثـر  : الشريف والشعر والخبر والمثل إال وسائل لتأييد قضيته، انظر فى هـذا 
  .١٤٨ – ١٤٧العربى فى مراحل تطوره، ص

لعصا ألسامة بن منقذ فهو على حد قول مؤلفه ليس إال حشدا للروايات أما كتاب ا
وغير ذلك من الشواهد دون أن يكـون وراء كـل هـذا أى     ،واألشعار واألمثال
منشور ضـمن نـوادر   . كتاب العصا: أسامة بن منقذ: انظر. قضية من القضايا

ـ ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. تحقيق عبد السالم هارون. المخطوطات / هـ
، وبهذا يظهر الجاحظ على أنه كاتب متفرد بين كتاب العـرب  ١/٢٠٣م، ١٩٩١

، وبثه الروح الحية فى تلك النصوص التـى  هالقدماء فى معالجته لقضايا مجتمع
  .ينقلها فى كتبه

  



  ١٣١

  . ١١٨الجذور التاريخية للشعوبية ، ص  )٧٧(
. لتاريخالفكر العربى ومكانه فى ا: ، وديالس أوليرى ١١٨المرجع السابق، ص  )٧٨(

القـاهرة، وزارة الثقافـة   . مصطفى حلمـى . مراجعة د. تمام حسان. ترجمة د
واإلرشاد القومى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشـر،  

 . ١١٧ت، ص .ال
، ت.دار الفكـر، ال . زيز محمد الوكيلتحقيق عبد الع. الملل والنحل: الشهرستانى )٧٩(

 -فـى رأيـه    -ن يخالف ضرارا فى أن اإلمامة ، والحظ أن ابن خلدو٩١ص 
يجب أن تكون فى أقوى القبائل وأشدها ليستقر أمر األمة وتخضع باقى القبائـل  

 . ١٣٨ – ١٣٦ت، ص .اإلسكندرية، دار ابن خلدون، ال. لها، المقدمة
          . ٥٣/ ٢مروج الذهب،  )٨٠(
   ٢/٥٤المصدر السابق،  )٨١(
       .٥١الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء، ص  )٨٢(
    . ٤/١٩٥مروج الذهب،  )٨٣(
            . ١/١١الحيوان،  )٨٤(
  .٩١الملل والنحل للشهرستانى، ص )٨٥(
تـرك،  رسالة مناقب ال. تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ: انظر فى هذا )٨٦(

، والجذور  ٣/٤١٢، والعقد الفريد، ٧١ -١١/٦٨، وشرح نهج البالغة،  ٣/٧٥
، ١٥٢بعـاد ومضـمونات، ص  ، والشعوبية واألدب أ٩١التاريخية للشعوبية، ص

والحظ تعليق الجاحظ فى قوله بأن العرب وحدهم هم الذين عنوا بحفظ األنسـاب  
، ومع هذا فقد رفض المفـاخرة  ١/١٨٨البيان والتبيين،  :من بين األمم فى كتابه

  . ٧٥ – ٧٤العرب والتحدى ، ص : بها على سبيل العصبية والتفاخر، انظر
ورد عليهم فـى   على مآكل العرب وأطعمتهمعن الشعوبية تعرض الجاحظ لمطا )٨٧(

، ورسـائل  ٢/١٦٠، والحيـوان،   ٢٣٧ -٢١٣ص  ،الـبخالء : المصادر اآلتية
  . ٤/١١٧من كتابه فى األوطان والبلدان، . السالم هارون بدتحقيق ع. الجاحظ

طـه الحـاجرى،   للـدكتور  ، ومقدمة البخالء ٢١٨البخالء، ص : انظر فى هذا )٨٨(
 . ١١١ -١١٠للشعوبية، ص، والجذور التاريخية ٢٨ص

  



  ١٣٢

كتـاب مفـاخرة   . تحقيق عبد السـالم هـارون  . رسائل الجاحظ: انظر فى هذا )٨٩(
، وثمار القلوب ، ١/١٤٨ ،، والحيوان١١٥ -١١٣، ٢/١٠٥الجوارى والغلمان، 

، وول  ٢٢٦،  ٢٠٧، وتيارات ثقافية بين العـرب والفـرس ،   ٥٥٤ – ٥٥٣ص
القاهرة، لجنـة  ). صر اإليمانع(ترجمة محمد بدران . قصة الحضارة :ديورانت

، والموشـى ،   ١٣٦الجزء الثانى، المجلد الرابع، ص. التأليف والترجمة والنشر
، النثر الفنى فى العصر العباسى األول اتجاهاتـه وتطـوره  و، ١٧١ – ١٧٠ص
  .٢/٣٢، وحديث األربعاء،  ١٩٤ – ١٩٣، وضحى اإلسالم ، ص ٤٠ص

ظ وأثره فى النقد األدبى والنثـر الفنـى   الجاح: عبد الفتاح على عفيفى األسود. د )٩٠(
مخطوطة، نوقشت بكلية  رين، رسالة دكتوراةخالل النصف األول من القرن العش

  . ٥٦م، ص ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩عربية، جامعة األزهر، اللغة ال
، ، والجذور التاريخية للشعوبية ١٨٩الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء ، ص  )٩١(

  . ٩٦ – ٩٥ص 
  .١٦١راحل تطوره ، ص النثر العربى فى م )٩٢(
  .٣/٢٩البيان والتبيين،  )٩٣(
والنثـر الفنـى فـى العصـر      ،٣٠٥، ص الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء )٩٤(

  . ٣٦٨ – ٣٦٧ص العباسى األول ، 
  . ١١مفهوم اإلنسانية والعنصرية عند الجاحظ ، ص )٩٥(
  .١/١٢٦، رسالة المعاش والمعاد .تحقيق عبد السالم هارون. رسائل الجاحظ  )٩٦(
، والفكر السياسى عند المعتزلة ، ٢٩٢ – ٣/٢٩١ ،البيان والتبيين :هذاانظر فى  )٩٧(

  . ١٠٣، والجذور التاريخية للشعوبية ، ص  ٢٤٢ -٢٤١ص
انظر ردود الجاحظ على كثير من مسائل الزنادقة حول آيات من القرآن الكـريم   )٩٨(

ـ ات كتاب الحيوان على وجه الخصوص، كما أن هناك ففى كثير من صفح الً ص
  :ول هذا الموضوع فى كتابكامالً ح
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  ١٣٤



  ١٣٥

 
  :أسامة بن منقذ

تحقيق عبد السالم محمـد  . منشور ضمن نوادر المخطوطات. كتاب العصا
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. هارون

  : اإلسفرايينى
عنى بعرضـه  . لفرقة الناجية من الفرق الهالكينالتبصير فى الدين وتمييز ا

، وعنـى  اشيه محمد زاهد بن الحسن الكـوثرى أحاديثه وعلق حو وخرج
. ى طبعه السيد عـزت العطـار الحسـينى   بنشره وراجع أصله ووقف عل

  .هـ ١٣٥٩/ م  ١٩٤٠، ١، مطبعة األنوار، طالقاهرة
  : األصفهانى

  . عة الهيئة المصرية العامة للكتابطب. تحقيق نخبة من المحققين. األغانى
  : األلوسى البغدادى

دار إحيـاء   بيروت،. انىتفسير القرآن العظيم والسبع المثلمعانى فى روح ا
  .ت.، الالتراث العربى

  : )أبو منصور عبد القاهر(بغدادى ال
  مكتبـة  . حققه محمد محيـى الـدين عبـد الحميـد    . الفرق بين الفرق -
  .ت.التراث، ال ارد
  .ت.شرق، البيروت، دار الم. ألبير نصرى نادر. حققه د. الملل والنحل -

  : البقاعى
. تحقيق عبد الرزاق غالب المهدى . نظم الدرر فى تناسق اآليات والسور 

  .م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥،  ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط



  ١٣٦

  : البيضاوى
تحقيق الشيخ عبد . مى أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوى المس

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦ر والتوزيع، عة والنشطبادار الفكر لل. القادر عرفات
  : ابن تغرى بردى

  يـق  تحقيق ودراسـة وتعل . طافة فى من ولى السلطنة والخالفةمورد الل -
مطبعة دار الكتـب المصـرية،    ،القاهرة. نبيل محمد عبد العزيز أحمد .د

  .م١٩٩٧
ه وعلـق عليـه محمـد    قدم ل. وم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةالنج -

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١وت، دار الكتب العلمية، طبير .حسين شمس الدين
  : الثعالبى

. حمد أبو الفضـل إبـراهيم  تحقيق م. ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب
  .م ١٩٨٥القاهرة، دار المعارف، 

  : الجاحظ
  .م٩،١٩٩٠طالقاهرة، دار المعارف، . طه الحاجرى. تحقيق د. البخالء -
تحقيق عبـد السـالم محمـد    . نرصان والعرجان والعميان والحوالالب -

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠،  ١بيروت، دار الجيل، ط. هارون
 بيروت، دار الجيـل، . م محمد هارونق عبد السالتحقي. البيان والتبيين -
  .ت.ال
. تحقيق أحمد زكى باشا. التاج فى أخالق الملوك –) كتاب منسوب إليه( -

  .هـ١٣٧٠، ١إيران، فروردين، ط
   ،بيـروت، دار الفكـر  . السـالم محمـد هـارون    تحقيق عبد. نالحيوا -

  .م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨، و دار الجيل
القـاهرة، مكتبـة   . رونتحقيق عبد السالم محمد هـا . رسائل الجاحظ  -

  .ت.ال الخانجى،



  ١٣٧

 بوعلى أ. قدم لها وبوبها وشرحها د. الرسائل السياسية .رسائل الجاحظ -
  .م  ١٩٨٧،  ١ط. بيروت، دار مكتبة الهالل. ملحم 

. محمد محمود الـدروبى . تحقيق د. رسالة فى مناقب خلفاء بنى العباس -
الكويت، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الحولية الثانية والعشـرون،  

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
، ١بيروت، دار الجيـل، ط . هارون تحقيق عبد السالم محمد. العثمانية -

  .م ١٩٩١/ هـ ١٤١١
  حققها وقـدم لهـا   . عمرو بن بحر الجاحظ فصول مختارة ألبى عثمان -
  .م٢٠٠٢، ١عمان، دار البشير، ط. محمد محمود الدروبى. د

  : ابن الجوزى
، كر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفبيروت. زاد المسير فى علم التفسير

  .م١٩٨٧/ هـ ١٤١٧، ١ط
  : ابن أبى الحديد

دار إحيـاء الكتـب   . راهيم تحقيق محمد أبو الفضل إب. شرح نهج البالغة
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، ٢ط ،عيسى البابى الحلبى وشركاه. العربية

  : الحصري القيروانى
بـه ووضـع   حققه وطبعه وفصل أبوا. جمع الجواهر فى الملح والنوادر -

  .م١٩٨٧/هـ٢،١٤٠٧يروت، دار الجيل، طب. فهارسه على محمد البجاوى
  لقـاهرة،  ا. البجـاوى تحقيق علـى محمـد   . زهر اآلداب وثمر األلباب -

  .ت. عيسى البابى الحلبى وشركاه، ال ،دار إحياء الكتب العربية
  ): محمد بن يوسف(أبو حيان 

نشر والتوزيـع،  ، دار الفكر للطباعة والبيروت. التفسير البحر المحيط فى
  .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢

  



  ١٣٨

  : ابن خلدون
  .ت. اإلسكندرية، دار ابن خلدون، ال. مقدمة ابن خلدون

  : زمىالخوار
البشـائر للطباعـة والنشـر    دار . تحقيق إبراهيم صالح. المناقب والمثالب

  .م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠، ١والتوزيع، ط
  : الدميرى

صطفى البـابى  ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة م. حياة الحيوان الكبرى
  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨،  ٥، طالحلبى وأوالده بمصر

  : الزمخشرى
بيـروت ،  . تحقيق عبد األميـر مهنـا   . ار ربيع األبرار ونصوص األخب

  . م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢،  ١ط/ مؤسسة األعلمى 
  : ابن سعد

  .ت.بيروت، دار صادر، ال. الطبقات الكبرى
  : محمد بن العماوى أبو السعود

. تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم  
  . م ١٩٩٠/هـ ١٤١١،  ٢، ط بيروت ، دار إحياء التراث العربى

  :السيوطى
  .ت.القاهرة، ال. الدين عبد الحميدتحقيق محمد محيى . تاريخ الخلفاء

  : الشنقيطى
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣الرياض، . قرآن بالقرآنأضواء البيان فى إيضاح ال

  :الشهرستانى
  .ت .دار الفكر ، ال . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . الملل والنحل



  ١٣٩

         :الصفدى
الناشـر دار فرانـز شـتاينر    .تحقيق نخبة من المحققين . الوافى بالوفيات

  . بفيسبادن
  : الطبرى

تحقيق محمـد أبـو الفضـل    ). تاريخ األمم والملوك ( تاريخ الطبرى  -
  .م  ١٩٧٩،  ٤القاهرة ، دار المعارف ، ط. إبراهيم 

مكتبة شركة . ةالقاهر. جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،الطبرى تفسير -
ـ  ١٣٨٨ ،٣لبـى وأوالده بمصـر، ط  مصطفى البـابي الح  ومطبعة  /هـ
  .م١٩٦٨

  : عبد الواحد بن على اللغوى الحلبىأبو الطيب 
قاهرة، مكتبة نهضـة  ال. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مراتب النحويين

  .ت. مصر ومطبعتها، ال
  : ابن عاصم األندلسى

، ١بيروت، دار المسيرة، ط. بد الرحمنعفيف ع. تحقيق د. حدائق األزاهر
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  : ابن عبد ربه
لترجمـة  ، لجنة التأليف واالقاهرة. نيتحقيق أحمد أمين وآخر. العقد الفريد

  .م ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩والنشر، 
  : عبد الرحيم بن أحمد العباسى

حققه وعلق حواشيه محمد محيى . معاهد التنصيص على شواهد التلخيص
  .م ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧ ،سعادةالقاهرة مطبعة ال. الحميدالدين عبد 

  : عبد القاهر الجرجانى
تحقيـق  . عجاز، المنشورة مع دالئل اإلالرسالة الشافية فى وجوه اإلعجاز

  .القاهرة، الخانجى. محمود محمد شاكر



  ١٤٠

  : عبد الكريم النهشلى
 .محمـود شـاكر القطـان   . تحقيق د. هاختيار الممتع فى علم الشعر وعمل

  .م ١٩٨٣، ١اهرة، دار المعارف، طالق
  : أبو عبيدة معمر بن المثنى

تحقيق وتقديم . نوادر المخطوطات: منشور ضمن كتاب. العققة والبررة -
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. عبد السالم محمد هارون

، القـاهرة، مكتبـة الخـانجى   . محمد فؤاد سزكين. تحقيق د. القرآن مجاز
    .ت.ال

  : قتيبة ابن
. العرب أو الرد على الشعوبية، كتاب منشور ضمن كتاب رسائل البلغاء -

القاهرة، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة   . على دجمع وتحقيق محمد كر
  .م١٩٤٦/ هـ١٣٦٥، ٣والنشر، ط

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بيروت، دار الكتب العلمية، . عيون األخبار -
  : القرطبى

  .للتراثدار الريان . سير القرطبىتف
  : )الشريف(المرتضى 

تحقيق محمد أبـو الفضـل   .  غرر الفوائد ودرر القالئد. أمالى المرتضى
  .دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبى وشركاه . إبراهيم

  :المسعودى
. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميـد . مروج الذهب ومعادن الجوهر -

  .ت.بيروت، المكتبة اإلسالمية، ال
  : المطهر بن طاهر المقدسى

  .م ١٨٩٩طبعة بايز، . وترجمته كلمان هوار اعتنى بنشره. والتأريخ ءالبد
  



  ١٤١

  : ابن منظور
وهاشم  ،حمد حسب اهللاو محمد أ، د اهللا على الكبيرتحقيق عب. لسان العرب

  .ت.القاهرة، دار المعارف، ال .محمد الشاذلى
  : ابن النديم

  .م١٩٨٨، ٣بيروت، دار المسيرة ، ط .تحقيق رضا تجدد. الفهرست -
  .ت.بيروت، دار المعرفة ، ال. هرستالف -

  : ياقوت الحموى
. إحسان عباس .تحقيق د. ، إرشاد األريب إلى معرفة األديبمعجم األدباء

  .م١٩٩٣، ١، دار الغرب اإلسالمى، طبيروت
  

 
  : )دكتور(إبراهيم أحمد العدوى 

كتبـة نهضـة مصـر    ، مالقـاهرة . ومناهضة الشـعوبية المجتمع العربى 
  .م١٩٦١ومطبعتها بالفجالة، 

  : )دكتور(إبراهيم سالمة 
مكتبة . تقارنية –نقدية  –بالغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلية 

  .م ١٩٥٢/هـ١٣٧١، ٢األنجلو  المصرية، ط
  : أثين بالسيوس

دراسـة فـى   : كتابـه  الطاهر أحمد مكى فى. نشره د. بحث عن الحيوان
  .م١٩٨٠، ٥القاهرة، دار المعارف، ط. بدمصادر األ

   :)دكتور(إحسان عباس 
المؤسسة العربية للدراسـات  ، بيروت. مالمح يونانية فى األدب العربى  -

  .م١٩٩٣، ٢والنشر، ط



  ١٤٢

  : أحمد أمين
  .ت.ال. ١٠القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط. ضحى اإلسالم

  : )دكتور(أحمد محمد الحوفى 
دار نهضة مصـر للطبـع    ،القاهرة. تيارات ثقافية بين العرب والفرس -

  .ت.، ال٣والنشر، ط
  السـنة الرابعـة،    ٣٨العـدد  . من سلسلة دراسات فى اإلسالم. الجاحظ -

يصدر عـن  . م١٩٦٤من سبتمبر  ٢١هـ ،١٣٨٤من جمادى األولى ١٥
  .يةجلس األعلى للشئون اإلسالمية، مطابع شركة اإلعالنات الشرقالم

  : العرفى إسماعيل
  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩. فى الشعوبية

   :بطرس البستانى
بيـروت،  . آثارهم، نقد آثارهم، عرب فى األعصر العباسية، حياتهمأدباء ال

  .م ١٩٧٩، دار الجيل، دار مارون عبود
  : )دكتور(جميل جبر 

الكتب اللبنانيـة للطباعـة    ، داربيروت. حظ فى حياته وأدبه وفكرهالجا -
  .م١٩٦٨شر، والن
  .م١٩٥٨، المطبعة الكاثوليكية، بيروت. الجاحظ ومجتمع عصره -

  : حسن إبراهيم حسن
مكتبـة  ). العصر العباسى األول(تاريخ اإلسالم السياسى والدينى والثقافى 

  .م١٩٤٨، ٢النهضة المصرية، ط
  : حسن السندوبى

  .م١٩٣١/هـ ١٣٥٠القاهرة، المطبعة الرحمانية بمصر،. أدب الجاحظ



  ١٤٣

  ):األب(حنا الفاخورى 
  .ت. المطبعة البولسية، ال. العربى تاريخ األدب -
 سلة نوابـغ الفكـر العربـى،   ، سل٦القاهرة، دار المعارف ، ط. احظالج -

   .م١٩٨٠
  ): دكتور(خليل جفال 

  .م١٩٨٦، ١بيروت، دار النضال، ط. الشعوبية واألدب أبعاد ومضمونات
  : ديالس أوليرى

   مراجعـة . تمـام حسـان  . ترجمـة د . فى التـاريخ الفكر العربى ومكانه 
المؤسسـة   .القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القـومى . مصطفى حلمى .د

  .ت.ال ،المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
  ): دكتور(زاهية قدورة 

الشعوبية وأثرها االجتماعى والسياسى فى الحياة اإلسالمية فـى العصـر   
  .م١٩٧٢، ١بيروت، دار الكتاب اللبنانى، ط. لالعباسى األو

  ): دكتور(سعيد حسين منصور 
  .م١٩٨٥اإلسكندرية، . دراسات فى النثر العربى -
. النثر العربى فى مراحل تطوره حتى نهاية القـرن الثالـث الهجـرى    -

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
  : سميرة مختار الليثى

، مكتبـة   القـاهرة . وبية وانتصار اإلسالم والعروبة عليهما الزندقة والشع
  .م ١٩٦٨األنجلو المصرية، 

  ): دكتور(شارل بلال 
  . إبـراهيم الكيالنـى  . ترجمـة د . الجاحظ فى البصرة وبغداد وسـامراء 

  .م١٩٦١ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر،



  ١٤٤

  ): دكتور(شفيق جبرى 
  .ت.ألدب، دار المعارف بمصر، الالجاحظ معلم العقل و ا

  ): دكتور(شوقى ضيف 
  .٦القاهرة، دار المعارف، ط. العصر العباسى األول -
  .م١٩٨٦، ٢٦القاهرة، دار المعارف، ط. العصر العباسى الثانى -
  .م١٩٨٣ ،١٠القاهرة، دار المعارف، ط. ر العربىمذاهبه فى النثالفن و -

  : صموئيل عبد الشهيد
 يـروت، دار الكتـاب  ب. عند الجاحظ فى كتـاب الحيـوان  الروح العلمية 

  .م١٩٧٥، ١اللبنانى، ط
  ): دكتور( ه الحاجرىط

  .ت.القاهرة، دار المعارف، ال. الجاحظ حياته وآثاره
   ):دكتور(طه حسين 

  .١٥القاهرة، دار المعارف، ط. حديث األربعاء-
  ): دكتور(عبد الحكيم بلبع 

لقاهرة، لجنة البيـان العربـى، مطبعـة    ا. النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه -
  .م١٩٦٩الرسالة، 

  : )دكتور(عبد السالم المسدى 
دار سعاد الصـباح،  . قراءات مع الشابى والمتنبى والجاحظ وابن خلدون 

  .م  ١٩٩٣
  : عبد العزيز الدورى

  .م ١٩٦٢ ،١بيروت، دار الطليعة، ط. الجذور التاريخية للشعوبية
  :)دكتور(عبد اهللا التطاوى 

، القاهرة ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. باسىالجدل والقص فى النثر الع -
    .ت. دار الثقافة والنشر والتوزيع، ال



  ١٤٥

ار غريب للطباعة والنشـر  د. مستويات الحوار فى فنون النثر العباسى -
  .م١٩٩٥، القاهرة، والتوزيع

  ): دكتور(عبد المحسن عاطف سالم 
  .م١٩٦٩دار المعارف بمصر، . ألدب العربىالثورة البابكية وأثرها فى ا

  ): دكتور(على أبو ملحم 
بيروت، مؤسسة عز الدين للطباعـة والنشـر،   . الفلسفة مشكالت وحلول-
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٤، ١ط
بيروت، دار الطليعة للطباعـة والنشـر،   . المناحى الفلسفية عند الجاحظ -
  .م١٩٨٨، ٢ط

  ): دكتور(على شلق 
بيروت، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات   . وااللتزامأبو نواس بين التخطى 

  .م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢، ١والنشر والتوزيع، ط
  : )دكتور( فاروق سعد

بيروت، منشورات . دراسة تحليلية مقارنة مع منتخبات. مع بخالء الجاحظ
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٤دار اآلفاق الجديدة، ط

  ): دكتور(فوزى سعد عيسى 
اإلسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة،   . الترسل فى القرن الثالث الهجرى

  .م١٩٩١
  ): دكتور(فوزى عطوى 

  .م١٩٨٩، ١بيروت، ط. الجاحظ دائرة معارف عصره
  ): األب(فيكتور شلحت اليسوعى 

  .م١٩٦٤بمصر،  دار المعارف. فى أسلوب الجاحظ النزعة الكالمية
  : كارل بروكلمان

  .اهرة، دار المعارفالق. ترجمة نخبة من المحققين. تاريخ األدب العربى



  ١٤٦

  ): دكتور(كاظم حطيط 
بيروت ، دار الهـادى،  . بى الشعوبىمع ابن قتيبة فى مسار الصراع العر

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١ط
  : محمد أبو زهرة

  .ت.القاهرة، دار الفكر العربى، ال. تاريخ الجدل -
. هية تاريخ المذاهب اإلسالمية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفق -

  . ت.القاهرة، دار الفكر العربى، ال
القـاهرة، دار الفكـر    .أصولها وتاريخها فى أزهى عصورها ،الخطابة -

  .ت. العربى، ال
  ): دكتور(محمد بديع شريف 

  الى ونتائجهـا  وهو بحث فى حركـة المـو  "الصراع بين الموالى والعرب 
  .م ١٩٥٤دار الكتاب العربى بمصر ، . "فى الخالفة الشرقية

  ): دكتور(توفيق حسين محمد 
   ،بغداد، الموسـوعة الصـغيرة  . اإلنسانية والعنصرية عند الجاحظ مفهوم

  .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥دار الحرية للطباعة، 
  : )دكتور(محمد زغلول سالم 

 منشـأة المعـارف  . دراسات فى األدب العربـى، العصـر العباسـى    -
  .ت.باإلسكندرية، ال

  : محمد الطيب النجار
  .م١٩٤٩/هـ ١٣٦٨، ١، طلنيل للطباعةدار ا. األموى الموالى فى العصر

  : )دكتور(محمد عبد الغنى الشيخ 
الـدار العربيـة   . ر العباسى األول اتجاهاته وتطـوره النثر الفنى فى العص

  .م١٩٨٨للكتاب، 
  



  ١٤٧

  : )دكتور(محمد عبد المنعم خفاجى 
  .م١٩٧٣، ١يروت، دار الكتاب اللبنانى، طب. أبو عثمان الجاحظ -
ـ  األ -   بيـروت،  . وى والعباسـى دب العربى وتاريخه فى العصـرين األم

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠دار الجيل،
  ): دكتور(د عمارة محم

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣كتاب الهالل، ديسمبر. العرب والتحدى -
  :محمد كرد على

عـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،      ، مطبالقاهرة. انأمراء البي -
  .م١٩٣٧/ هـ١٣٥٥

  : )دكتور(رة محمد مصطفى هدا
 دار المعرفـة . ر العربى فـى القـرن الثـانى الهجـرى    اتجاهات الشع -

  .ت.، الالجامعية
  : )دكتور( محمد نبيه حجاب

، سـبتمبر  القاهرة، المكتبة الثقافيـة . الصراع األدبى بين العرب والعجم -
  .م  ١٩٦٣

. مظاهر الشعوبية فى األدب العربى حتى نهاية القرن الثالث الهجـرى   -
  .م١٩٦١/ هـ ١٣٨١تبة نهضة مصر بالفجالة، كم

  :)دكتور(مصطفى الشكعة 
بيـروت، دار العلـم   . ، قسـم األدب مناهج التأليف عند العلماء العرب -

  .م١٩٨٢، للماليين
  ): دكتور(مصطفى الصاوى الجوينى 

  .م١٩٩٥، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. مدارس التفسير القرآنى



  ١٤٨

  : مونتغمرى وات
. ترجمة صـبحى حديـدى  . ى فى اإلسالم والمفاهيم األساسيةكر السياسالف

  .ت.الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ال، دار بيروت
  : )دكتور(ميشال عاصى 

 ،٢ط بيـروت، مؤسسـة نوفـل،   . م الجمالية والنقد فى أدب الجاحظمفاهي
  .م١٩٨١

  ): دكتور(نجاح محسن 
  .دار المعارفالقاهرة، . الفكر السياسى عند المعتزلة

  : نكلسن
  .بغداد، المكتبة األهلية. ترجمة صفاء خلوصى. تاريخ األدب العباسى

  : هاملتون جب
محمد يوسف . إحسان عباس، و د. ترجمة د. دراسات فى حضارة اإلسالم

  .م١٩٧٩، ٣دار العلم للماليين، ط. محمد زيدان. نجم، و د
  : )دكتور(وديعة طه النجم 

  .م١٩٦٥بغداد، مطبعة اإلرشاد، . عباسيةالجاحظ والحاضرة ال -
الكويت، حوليات كلية اآلداب، الحولية العاشـرة،  . الجاحظ والنقد األدبى -

  .م١٩٨٩ –١٩٨٨/ هـ ١٤١٠ - ١٤٠٩الرسالة التاسعة والخمسون، 
  : ديورانت. ول 

الجـزء الثـانى،    ).عصر اإليمـان (ترجمة محمد بدران . قصة الحضارة
  .ت.جنة التأليف والترجمة والنشر، ال، لةالقاهر .المجلد الرابع
  : )دكتور(وليد قصاب 

. ة حتى نهاية القـرن السـادس الهجـرى   التراث النقدى والبالغى للمعتزل
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الدوحة، دار الثقافة، 

  



  ١٤٩

 
يم زكـى  اهإبر: إعداد وتحرير. لعربيةالنسخة ا. دائرة المعارف اإلسالمية

، ٢كتـاب الشـعب، ط  . خورشيد، وأحمد الشنتناوى، وعبد الحميد يـونس 
  .م١٩٦٩

  : )دكتور(ضياء الصديقى 
عالم الفكـر، المجلـد العشـرون،    . ظفنية القصة فى كتاب البخالء والجاح

  .م١٩٩٠العدد الرابع، 
  : )دكتور(طه الحاجرى 

  .م  ١٩٤٦، مارس ٦، عدد ٢مجلد . مجلة الكاتب المصرى. أبو عبيدة 
  

 
  : )دكتور(عفيفى األسود  عبد الفتاح على

النصف األول من القـرن   الجاحظ وأثره فى النقد األدبى والنثر الفنى خالل
. عبد الحميد طه حميدة. د. إشراف أ). لة دكتوراة مخطوطةرسا(العشرين 
 /هـ١٣٩٩، جامعة األزهر. ربيةألدب والنقد بكلية اللغة العقسم انوقشت ب

  .م١٩٧٩
   :)دكتور( خليفة على محمد السيد

 رسـالة دكتـوراة  . ات عصـره السياسـية  أدب الجاحظ فى صلته بتيار -
بجامعـة  سـم اللغـة العربيـة، بكليـة اآلداب،     نوقشـت بق مخطوطة، 

  منصـور،   سـعيد حسـين  /رية، تحت إشراف األستاذ الـدكتور اإلسكند
   .م٢٠٠٤سنة 



  ١٥٠

. رسالة ماجستير مخطوطة.ظرة حول الحيوان فى أدب الجاحظافن المن -
قسم اللغة العربيـة بكليـة   نوقشت ب .سعيد حسين منصور. د. إشراف أ
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠جامعة اإلسكندرية، باآلداب، 
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